
  النووية األربعني من الثالث الدرس تفريغ

 

 العلمي اإلسالم شيخ معهد
١

        الرحميالرحميالرحميالرحميالرحميالرحميالرحميالرحمي                الرمحنالرمحنالرمحنالرمحنالرمحنالرمحنالرمحنالرمحن                هللاهللاهللاهللاهللاهللاهللاهللا                بسمبسمبسمبسمبسمبسمبسمبسم
                النوويةالنوويةالنوويةالنوويةالنوويةالنوويةالنوويةالنووية        أالربعونأالربعونأالربعونأالربعونأالربعونأالربعونأالربعونأالربعون
))))))))٣٣٣٣٣٣٣٣((((((((        

    ))))الثالثالثالثالثالثالثالث    احلديثاحلديثاحلديثاحلديث    ((((

�    امحلدامحلدامحلدامحلد    ٕانٕانٕانٕان���0�    ونعـوذونعـوذونعـوذونعـوذ    ونـسـتغفرهونـسـتغفرهونـسـتغفرهونـسـتغفره    ونسـتعينهونسـتعينهونسـتعينهونسـتعينه    حنمده،حنمده،حنمده،حنمده،    تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    �0�0�    ٔاعاملنـأاعاملنـأاعاملنـأاعاملنـا    رشوررشوررشوررشور    مـنمـنمـنمـن    تعـاىلتعـاىلتعـاىلتعـاىل    0

    ؤاشـهدؤاشـهدؤاشـهدؤاشـهد    @،@،@،@،    هاديهاديهاديهادي    فالفالفالفال    يضلليضلليضلليضلل    ومنومنومنومن    @،@،@،@،    مضلمضلمضلمضل    فالفالفالفال    هللاهللاهللاهللا    هيدههيدههيدههيده    منمنمنمن    فٕاهنافٕاهنافٕاهنافٕاهنا    ٔاعاملنا،ٔاعاملنا،ٔاعاملنا،ٔاعاملنا،    وسيئاتوسيئاتوسيئاتوسيئات

    عليـهعليـهعليـهعليـه    هللاهللاهللاهللا    صـىلصـىلصـىلصـىل----    ورسو@ورسو@ورسو@ورسو@    عبدهعبدهعبدهعبده    محمدامحمدامحمدامحمدا    ٔانٔانٔانٔان    شهدشهدشهدشهدوأ وأ وأ وأ     @،@،@،@،    رشيكرشيكرشيكرشيك    الالالال    وحدهوحدهوحدهوحده    هللاهللاهللاهللا    ٕاالٕاالٕاالٕاال    ٕا@ٕا@ٕا@ٕا@    الالالال    ٔانٔانٔانٔان

        ....اTيناTيناTيناTين    يوميوميوميوم    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    0ٕحسان0ٕحسان0ٕحسان0ٕحسان    تبعهمتبعهمتبعهمتبعهم    ومنومنومنومن    ؤاحصابهؤاحصابهؤاحصابهؤاحصابه    وآ@وآ@وآ@وآ@    وعىلوعىلوعىلوعىل

    ............بعدبعدبعدبعدبعدبعدبعدبعد        ٔامأامأامأامأامأامأامأاما

    لهـذالهـذالهـذالهـذا    املباركـةاملباركـةاملباركـةاملباركـة    أالربعـنيأالربعـنيأالربعـنيأالربعـني    هـذههـذههـذههـذه    مـنمـنمـنمـن    الثالـثالثالـثالثالـثالثالـث    احلـديثاحلـديثاحلـديثاحلـديث    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    وكرمـهوكرمـهوكرمـهوكرمـه    ومنهومنهومنهومنه    هللاهللاهللاهللا    بفضلبفضلبفضلبفضل    وصلناوصلناوصلناوصلنا

        ....تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    هللاهللاهللاهللا    رمحهرمحهرمحهرمحه    النوويالنوويالنوويالنووي    رشفرشفرشفرشف    بنبنبنبن    حيىيحيىيحيىيحيىي    زكرaزكرaزكرaزكرa    ٔابؤابؤابؤابو    احلصوراحلصوراحلصوراحلصور    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    املباركاملباركاملباركاملبارك

ْمحَنِ     َعْبدِ َعْبدِ َعْبدِ َعْبدِ     اkِيب اkِيب اkِيب اkِيب     َعنْ َعنْ َعنْ َعنْ     الثالثالثالثالثالثالثالثالثالثالثالثالثالثالثالث        احلديثاحلديثاحلديثاحلديثاحلديثاحلديثاحلديثاحلديث lْمحَنِ الر lْمحَنِ الر lْمحَنِ الر lَعْبدِ َعْبدِ َعْبدِ َعْبدِ     الر     ِ lmا ِ lmا ِ lmا ِ lmرَ     ْبنِ ْبنِ ْبنِ ْبنِ     ا رَ ُمعَ رَ ُمعَ رَ ُمعَ ـاِب     ْبـنِ ْبـنِ ْبـنِ ْبـنِ     ُمعَ lـاِب الَْخط lـاِب الَْخط lـاِب الَْخط lَرِيضَ َرِيضَ َرِيضَ َرِيضَ     الَْخط     ُ lmا ُ lmا ُ lmا ُ lmَعْهنَُمـاَعْهنَُمـاَعْهنَُمـاَعْهنَُمـا    ا    

ِ     َرُسولَ َرُسولَ َرُسولَ َرُسولَ     َمسِْعتَمسِْعتَمسِْعتَمسِْعت    ::::قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ  lmا ِ lmا ِ lmا ِ lmْسَالمُ     بُِينَ بُِينَ بُِينَ بُِينَ ««««    ::::يَُقولُ يَُقولُ يَُقولُ يَُقولُ     ----وسملوسملوسملوسمل    وآ@وآ@وآ@وآ@    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----    ا
~
ْسَالمُ اْال
~
ْسَالمُ اْال
~
ْسَالمُ اْال
~
ـٍس     عََىل عََىل عََىل عََىل     اْال ـٍس َمخْ ـٍس َمخْ ـٍس َمخْ     ::::َمخْ

ُ     ٕاالl ٕاالl ٕاالl ٕاالl     ٕاَ@َ ٕاَ@َ ٕاَ@َ ٕاَ@َ     َال َال َال َال     اkنْ اkنْ اkنْ اkنْ     َشهَاَدةِ َشهَاَدةِ َشهَاَدةِ َشهَاَدةِ  lmا ُ lmا ُ lmا ُ lmا     lنkَوا lنkَوا lنkَوا lنkدً     َوا lدً ُمَحم lدً ُمَحم lدً ُمَحم lَرُسولُ َرُسولُ َرُسولُ َرُسولُ     ااااُمَحم    ، ِ lmا، ِ lmا، ِ lmا، ِ lmقَاِمة    ا
~
قَاِمةَوا
~
قَاِمةَوا
~
قَاِمةَوا
~
َالِة،    َوا lَالِة،الص lَالِة،الص lَالِة،الص lيَتاءِ     الص

~
يَتاءِ َوا
~
يَتاءِ َوا
~
يَتاءِ َوا
~
َاكِة،    َوا lَاكِة،الـز lَاكِة،الـز lَاكِة،الـز lَوَحـجِّ َوَحـجِّ َوَحـجِّ َوَحـجِّ     الـز    

        ....»»»»َرَمَضانَ َرَمَضانَ َرَمَضانَ َرَمَضانَ     َوَصْومِ َوَصْومِ َوَصْومِ َوَصْومِ     الَْبيِْت،الَْبيِْت،الَْبيِْت،الَْبيِْت،

    ٔانٔانٔانٔان    حىتحىتحىتحىت    اللكماللكماللكماللكم    جوامعجوامعجوامعجوامع    منمنمنمن    وهووهووهووهو    املباركةاملباركةاملباركةاملباركة    أالربعنيأالربعنيأالربعنيأالربعني    منمنمنمن    الثالثالثالثالثالثالثالث    احلديثاحلديثاحلديثاحلديث    هوهوهوهو    احلديثاحلديثاحلديثاحلديث    هذاهذاهذاهذا

        ::::قاالقاالقاالقاال    املدييناملدييناملدييناملديين    وابنوابنوابنوابن    �دي�دي�دي�دي    ابنابنابنابن

    ثثثثوحـديوحـديوحـديوحـدي    »»»»0لنيـات0لنيـات0لنيـات0لنيـات    أالعـاملأالعـاملأالعـاملأالعـامل    منامنامنامناإ إ إ إ ««««    حديثحديثحديثحديث    مهنامهنامهنامهنا    فذكروافذكروافذكروافذكروا    ::::ٔاربعةٔاربعةٔاربعةٔاربعة    عىلعىلعىلعىل    أالحاديثأالحاديثأالحاديثأالحاديث    مدارمدارمدارمدار    ٕانٕانٕانٕان
ــرئ    دمدمدمدم    حيــلحيــلحيــلحيــل    الالالال«««« ــرئام ــرئام ــرئام ــسمل    ام ــسملم ــسملم ــسملم ــين««««        »»»»م ــينوب ــينوب ــينوب ــىلعــىل    إالســالمإالســالمإالســالمإالســالم    وب ــىلع ــىلع ــا،    ا�يا�يا�يا�ي    احلــديثاحلــديثاحلــديثاحلــديث    »»»»مخــسمخــسمخــسمخــس    ع ــا،معن ــا،معن ــا،معن     معن

        ....»»»»    املدعياملدعياملدعياملدعي    عىلعىلعىلعىل    البينةالبينةالبينةالبينة    ««««وحديثوحديثوحديثوحديث
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    عبـدعبـدعبـدعبـد    الـرمحن،الـرمحن،الـرمحن،الـرمحن،    عبـدعبـدعبـدعبـد    ٔابؤابؤابؤابو    وكنيتهوكنيتهوكنيتهوكنيته    عهنامعهنامعهنامعهنام    هللاهللاهللاهللا    ريضريضريضريض    معرمعرمعرمعر    بنبنبنبن    هللاهللاهللاهللا    عبدعبدعبدعبد    هوهوهوهو    ::::احلديثاحلديثاحلديثاحلديثاحلديثاحلديثاحلديثاحلديث        حصايبحصايبحصايبحصايبحصايبحصايبحصايبحصايب

    هللاهللاهللاهللا    ريضريضريضريض    معـرمعـرمعـرمعـر    بـنبـنبـنبـن    هللاهللاهللاهللا    عبـدعبـدعبـدعبـد    ٔامٔامٔامٔام    ::::ٔائائائاي        ٔامـهٔامـهٔامـهٔامـه    ،،،،عـهنامعـهنامعـهنامعـهنام    هللاهللاهللاهللا    ريضريضريضريض    اخلطاباخلطاباخلطاباخلطاب    بنبنبنبن    معرمعرمعرمعر    بنبنبنبن    هللاهللاهللاهللا
    عبـدعبـدعبـدعبـد    امجليـع،امجليـع،امجليـع،امجليـع،    عـنعـنعـنعـن    هللاهللاهللاهللا    ريضريضريضريض    مظعونمظعونمظعونمظعون    بنبنبنبن    ع�نع�نع�نع�ن    ٔاختٔاختٔاختٔاخت    ويهويهويهويه    مظعونمظعونمظعونمظعون    بنتبنتبنتبنت    زينبزينبزينبزينب،،،،    عهنامعهنامعهنامعهنام

    قيـلقيـلقيـلقيـل    ����    تويفتويفتويفتويف    والزهادةوالزهادةوالزهادةوالزهادة    قهقهقهقهوالفوالفوالفوالف    0لعمل0لعمل0لعمل0لعمل    املشهوريناملشهوريناملشهوريناملشهورين    أالربعةأالربعةأالربعةأالربعة    العباد�العباد�العباد�العباد�    ٔاحدٔاحدٔاحدٔاحد    هوهوهوهو    معرمعرمعرمعر    بنبنبنبن    هللاهللاهللاهللا

    سـنةسـنةسـنةسـنة        ننننووووومثانومثانومثانومثان        ٔاربعٔاربعٔاربعٔاربع        قيلقيلقيلقيل    ومعرهومعرهومعرهومعره    الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة    منمنمنمن    وسـبعنيوسـبعنيوسـبعنيوسـبعني    ٔاربعٔاربعٔاربعٔاربع    سـنةسـنةسـنةسـنة    وقيلوقيلوقيلوقيل    وسـبعني،وسـبعني،وسـبعني،وسـبعني،    ثال¡ً ثال¡ً ثال¡ً ثال¡ً     سـنةسـنةسـنةسـنة

        ....    ،،،،اهاهاهاهؤارضؤارضؤارضؤارض    عنهعنهعنهعنه    هللاهللاهللاهللا    رىضرىضرىضرىض

        ::::اللكامتاللكامتاللكامتاللكامت    معاينمعاينمعاينمعاين

ْسَالمُ     بُِينَ بُِينَ بُِينَ بُِينَ ««««    ٔاسس،ٔاسس،ٔاسس،ٔاسس،    مبعىنمبعىنمبعىنمبعىن    ::::بُِينَ بُِينَ بُِينَ بُِينَ 
~
ْسَالمُ اْال
~
ْسَالمُ اْال
~
ْسَالمُ اْال
~
ٍس     عََىل عََىل عََىل عََىل     اْال ٍس َمخْ ٍس َمخْ ٍس َمخْ     ::::    شـهادةشـهادةشـهادةشـهادة    ؤاراكنؤاراكنؤاراكنؤاراكن    دعـامئدعـامئدعـامئدعـامئ    مخِس مخِس مخِس مخِس     عىلعىلعىلعىل::::    ٔائائائاي    »»»»َمخْ

    ٔانٔانٔانٔان    البـدالبـدالبـدالبـد    وووو    وظاهًرا،وظاهًرا،وظاهًرا،وظاهًرا،    0طنًا0طنًا0طنًا0طنًا    مبقتضاهامبقتضاهامبقتضاهامبقتضاها    عامالً عامالً عامالً عامالً     ملعناهاملعناهاملعناهاملعناها    عارفًاعارفًاعارفًاعارفًا))))    هللاهللاهللاهللا    ٕاالٕاالٕاالٕاال    ٕا@ٕا@ٕا@ٕا@    بالبالبالبال((((    ٔائائائاي    هباهباهباهبا    التلكمالتلكمالتلكمالتلكم

        ....ويقنيويقنيويقنيويقني    عملعملعملعمل    عنعنعنعن    ٕاقرارٕاقرارٕاقرارٕاقرار    تكونتكونتكونتكون

ُ     الl الl الl الl إ إ إ إ     ٕاَ@َ ٕاَ@َ ٕاَ@َ ٕاَ@َ     َال َال َال َال     اkنْ اkنْ اkنْ اkنْ     َشهَاَدةِ َشهَاَدةِ َشهَاَدةِ َشهَاَدةِ ««««    ::::قالقالقالقال lmا ُ lmا ُ lmا ُ lmهللاهللاهللاهللا    ٕاالٕاالٕاالٕاال    حبـقحبـقحبـقحبـق    معبـودمعبـودمعبـودمعبـود    الالالال    ٔاؤاؤاؤاو    هللا،هللا،هللا،هللا،    ٕاالٕاالٕاالٕاال    حـقحـقحـقحـق    معبودمعبودمعبودمعبود    الالالال    ٔائائائاي    »»»»ا    
»»»» lنkَوا lنkَوا lنkَوا lنkًدا    َوا lًداُمَحم lًداُمَحم lًداُمَحم lَرُسولُ َرُسولُ َرُسولُ َرُسولُ     ُمَحم     ِ lmا ِ lmا ِ lmا ِ lmقـالقـالقـالقـال    بتبليغـهبتبليغـهبتبليغـهبتبليغـه    وا¶مـروا¶مـروا¶مـروا¶مـر    جديـدجديـدجديـدجديـد    بـرشعبـرشعبـرشعبـرشع    ٕاليـهٕاليـهٕاليـهٕاليـه    ٔاو²ٔاو²ٔاو²ٔاو²    مـنمـنمـنمـن    الرسولالرسولالرسولالرسول    »»»»ا::::    
قَاِمة««««

~
قَاِمةَوا
~
قَاِمةَوا
~
قَاِمةَوا
~
َالةِ     َوا lَالةِ الص lَالةِ الص lَالةِ الص lعـاء،    ::::لغةً لغةً لغةً لغةً     الصالةالصالةالصالةالصالة    »»»»الصTعـاء،اTعـاء،اTعـاء،اTالتعبـدالتعبـدالتعبـدالتعبـد    ::::    رشعًـارشعًـارشعًـارشعًـا    ا    ����    ؤافعـالؤافعـالؤافعـالؤافعـال    الالالالأقو أقو أقو أقو بـبـبـبـ    وعـالوعـالوعـالوعـال    جـلجـلجـلجـل    

        ....0لتسلمي0لتسلمي0لتسلمي0لتسلمي    وتنهتـيوتنهتـيوتنهتـيوتنهتـي    ،،،،0لتكبري0لتكبري0لتكبري0لتكبري    تبدأ تبدأ تبدأ تبدأ     خمصوصةخمصوصةخمصوصةخمصوصة

يَتاءِ ««««    ::::قالقالقالقال
~
يَتاءِ َوا
~
يَتاءِ َوا
~
يَتاءِ َوا
~
َاكةِ     َوا lَاكةِ الز lَاكةِ الز lَاكةِ الز lمنمنمنمن        جزءجزءجزءجزء        : : : : ورشعًاورشعًاورشعًاورشعًا        وال¾ء،وال¾ء،وال¾ء،وال¾ء،        الطهارةالطهارةالطهارةالطهارة        : : : : لغةلغةلغةلغة        الزاكةالزاكةالزاكةالزاكة. . . . عطاءعطاءعطاءعطاءاالٕ االٕ االٕ االٕ         مبعىنمبعىنمبعىنمبعىن        ::::يتاءيتاءيتاءيتاءاالٕ االٕ االٕ االٕ     »»»»الز    

        ....املذكورةاملذكورةاملذكورةاملذكورة    ال�نيةال�نيةال�نيةال�نية    أالصنافأالصنافأالصنافأالصناف    مهمهمهمه    ا�ينا�ينا�ينا�ين    للمسـتحقللمسـتحقللمسـتحقللمسـتحق    يعطىيعطىيعطىيعطى    النصابالنصابالنصابالنصاب    ما¿ما¿ما¿ما¿    عندعندعندعند    املالاملالاملالاملال

    خمـصوصخمـصوصخمـصوصخمـصوص    ننننزمـزمـزمـزمـ    يفيفيفيف    احلـراماحلـراماحلـراماحلـرام    البيـتالبيـتالبيـتالبيـت    قصدقصدقصدقصد    هوهوهوهو    ::::ورشعًاورشعًاورشعًاورشعًا....القصدالقصدالقصدالقصد::::لغةً لغةً لغةً لغةً     احلجاحلجاحلجاحلج    »»»»الَْبيْتِ الَْبيْتِ الَْبيْتِ الَْبيْتِ     َوَحجِّ َوَحجِّ َوَحجِّ َوَحجِّ ««««    

        ....خمصوصخمصوصخمصوصخمصوص    خشصخشصخشصخشص    منمنمنمن    خمصوصخمصوصخمصوصخمصوص    وجهوجهوجهوجه    عىلعىلعىلعىل

    املفطـراتاملفطـراتاملفطـراتاملفطـرات    عـنعـنعـنعـن    خمـصوصخمـصوصخمـصوصخمـصوص    ٕامساكٕامساكٕامساكٕامساك    ::::رشعًارشعًارشعًارشعًا....إالمساكإالمساكإالمساكإالمساك    ::::لغةلغةلغةلغة    الصومالصومالصومالصوم    »»»»َرَمَضانَ َرَمَضانَ َرَمَضانَ َرَمَضانَ     َوَصْومِ َوَصْومِ َوَصْومِ َوَصْومِ ««««    ::::قالقالقالقال

        ....    الشمسالشمسالشمسالشمس    غروبغروبغروبغروب    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    الفجرالفجرالفجرالفجر    طلوعطلوعطلوعطلوع    منمنمنمن
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    @@@@    ببنيـانببنيـانببنيـانببنيـان    إالسـالمإالسـالمإالسـالمإالسـالم    لنـالنـالنـالنـا    ����    النـيبالنـيبالنـيبالنـيب    ميثـلميثـلميثـلميثـل    املباركاملباركاملباركاملبارك    احلديثاحلديثاحلديثاحلديث    هذاهذاهذاهذا    يفيفيفيف    نقولنقولنقولنقول    ::::إالجاميلإالجاميلإالجاميلإالجاميل    املعيناملعيناملعيناملعين
ْسَالمُ         بُِينَ بُِينَ بُِينَ بُِينَ « « « «         : : : : قالقالقالقال    علهياعلهياعلهياعلهيا    يبىنيبىنيبىنيبىن    ؤاسسؤاسسؤاسسؤاسس    دعامئدعامئدعامئدعامئ

~
ْسَالمُ اْال
~
ْسَالمُ اْال
~
ْسَالمُ اْال
~
ٍس         عََىل عََىل عََىل عََىل         اْال ٍس َمخْ ٍس َمخْ ٍس َمخْ     وميثلوميثلوميثلوميثل        لنالنالنالنا        خييلخييلخييلخييل        ����        النيبالنيبالنيبالنيب        ÌٔنÌٔنÌٔنÌٔن        » » » » َمخْ

    امخلـسةامخلـسةامخلـسةامخلـسة    أالسـسأالسـسأالسـسأالسـس    هـذههـذههـذههـذه    علهيـا،علهيـا،علهيـا،علهيـا،    يبـىنيبـىنيبـىنيبـىن    ٔاراكنٔاراكنٔاراكنٔاراكن    و@و@و@و@    ٔاسـسٔاسـسٔاسـسٔاسـس    @@@@    البنـاءالبنـاءالبنـاءالبنـاء    هـذاهـذاهـذاهـذا    ببناءببناءببناءببناء    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    لنالنالنالنا

    مـنمـنمـنمـن    امخلـسةامخلـسةامخلـسةامخلـسة    هـذههـذههـذههـذه    سـوىسـوىسـوىسـوى    مـامـامـامـا    وووو    بـدوهنابـدوهنابـدوهنابـدوهنا    البنيانالبنيانالبنيانالبنيان    يثبتيثبتيثبتيثبت    الالالال    احلديثاحلديثاحلديثاحلديث    هذاهذاهذاهذا    يفيفيفيف    معنامعنامعنامعنا    املذكورةاملذكورةاملذكورةاملذكورة

    عىلعىلعىلعىل        ووجوبهووجوبهووجوبهووجوبه        مهمهمهمهوووولز لز لز لز         عىلعىلعىلعىل        ليلليلليلليلاTاTاTاT    مادلمادلمادلمادل    ٕاالٕاالٕاالٕاال    إالسالم،إالسالم،إالسالم،إالسالم،    لهذالهذالهذالهذا    ممكالتممكالتممكالتممكالت    يهيهيهيه    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    خصالخصالخصالخصال

            ....    املسملاملسملاملسملاملسمل

        ....للحديثللحديثللحديثللحديث    التفصييلالتفصييلالتفصييلالتفصييل    الرشحالرشحالرشحالرشح

    العلامءالعلامءالعلامءالعلامء    يسميهيسميهيسميهيسميه    الفعلالفعلالفعلالفعل    هذاهذاهذاهذا    بينبينبينبين    »»»»مخسمخسمخسمخس    عىلعىلعىلعىل    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    بينبينبينبين««««    ::::قالقالقالقال    ٔاو@ٔاو@ٔاو@ٔاو@    يفيفيفيف    ����    النيبالنيبالنيبالنيب    يقوليقوليقوليقول

    للمعلـومللمعلـومللمعلـومللمعلـوم    مبـينمبـينمبـينمبـين    فعـلفعـلفعـلفعـل    ٔانـهٔانـهٔانـهٔانـه    يقولونيقولونيقولونيقولون    فالبعضفالبعضفالبعضفالبعض    أالجود،أالجود،أالجود،أالجود،    هوهوهوهو    وهذاوهذاوهذاوهذا    ))))    فاعÖفاعÖفاعÖفاعÖ    يسمىيسمىيسمىيسمى    ململململ    ملاملاملاملا    فعلفعلفعلفعل((((

نـَسانُ     َوُخِلـَق َوُخِلـَق َوُخِلـَق َوُخِلـَق ﴿﴿﴿﴿    تعـاىلتعـاىلتعـاىلتعـاىل    قـو@قـو@قـو@قـو@    يفيفيفيف    إالسـالم،كامإالسـالم،كامإالسـالم،كامإالسـالم،كام    هللاهللاهللاهللا    بـينبـينبـينبـين    ٔائائائاي    معناهـامعناهـامعناهـامعناهـا        إالسـالمإالسـالمإالسـالمإالسـالم    فبينفبينفبينفبين،،،،
~
نـَسانُ اْال
~
نـَسانُ اْال
~
نـَسانُ اْال
~
    اْال

    ٔامـــامٔامـــامٔامـــامٔامـــام    يـــß¿يـــß¿يـــß¿يـــß¿    الالالال    ٔائائائاي        ضـــعيفا،ضـــعيفا،ضـــعيفا،ضـــعيفا،    إالنـــسانإالنـــسانإالنـــسانإالنـــسان    هللاهللاهللاهللا    وخلـــقوخلـــقوخلـــقوخلـــق::::    ٔائائائاي        ]]]]٢٨٢٨٢٨٢٨    ::::النـــساءالنـــساءالنـــساءالنـــساء[[[[    ﴾﴾﴾﴾َضـــِعيًفاَضـــِعيًفاَضـــِعيًفاَضـــِعيًفا

    تقـولتقـولتقـولتقـول    معلوم،معلوم،معلوم،معلوم،    فاعÖ؟ٔالنهفاعÖ؟ٔالنهفاعÖ؟ٔالنهفاعÖ؟ٔالنه        يُسمىيُسمىيُسمىيُسمى    ململململ    ملاذاملاذاملاذاملاذا        ))))فاعÖفاعÖفاعÖفاعÖ    يسمىيسمىيسمىيسمى    ململململ    ملاملاملاملا    مبينٌ مبينٌ مبينٌ مبينٌ     فعلفعلفعلفعل)()()()(بىنبىنبىنبىن((((شهواته،شهواته،شهواته،شهواته،

نَسانُ     َوُخِلَق َوُخِلَق َوُخِلَق َوُخِلَق ﴿﴿﴿﴿
~
نَسانُ اْال
~
نَسانُ اْال
~
نَسانُ اْال
~
    فهـوفهـوفهـوفهـو    الـشهواتالـشهواتالـشهواتالـشهوات    ٔامـامٔامـامٔامـامٔامـام    ٔائائائاي    ضعيفاضعيفاضعيفاضعيفا    إالنسانإالنسانإالنسانإالنسان    ))))هللاهللاهللاهللا    خلقخلقخلقخلق((((وووو    ٔائائائاي    ﴾﴾﴾﴾َضِعيًفاَضِعيًفاَضِعيًفاَضِعيًفا    اْال

    عـىلعـىلعـىلعـىل    إالسـالمإالسـالمإالسـالمإالسـالم    هللاهللاهللاهللا    ٔاسـسٔاسـسٔاسـسٔاسـس    ٔائائائاي    ::::اللفظـةاللفظـةاللفظـةاللفظـة    معـينمعـينمعـينمعـين    عزم،فيكـونعزم،فيكـونعزم،فيكـونعزم،فيكـون    @@@@    لـيسلـيسلـيسلـيس    يß¿يß¿يß¿يß¿    الالالال    ضعيفضعيفضعيفضعيف

        ....ٔاراكنٔاراكنٔاراكنٔاراكن    ٔاؤاؤاؤاو    دعامئدعامئدعامئدعامئ    مخسمخسمخسمخس

        ؟؟؟؟إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    هوهوهوهو    ماماماما    ::::»»»»مخسمخسمخسمخس    عىلعىلعىلعىل    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    بينبينبينبين««««    قالقالقالقال

            واخلضوعواخلضوعواخلضوعواخلضوع    ãستسالمãستسالمãستسالمãستسالم    ::::لغةلغةلغةلغة    

        ::::معانمعانمعانمعان    ثالثثالثثالثثالث    عىلعىلعىلعىل    يطلقيطلقيطلقيطلق    رشعًارشعًارشعًارشعًا    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    

ــىن ــىناملع ــىناملع ــىناملع ــو    ::::اخلــاصاخلــاصاخلــاصاخلــاص    إالســالمإالســالمإالســالمإالســالم    أالولأالولأالولأالول    املع ــووه ــووه ــووه ــن    وه ــناTي ــناTي ــناTي ــه    ٔارســلٔارســلٔارســلٔارســل    ا�يا�يا�يا�ي    اTي ــهب ــهب ــهب ــاه    ٔائائائاي        ����    ددددمحمــمحمــمحمــمحمــ    ب ــاهمعن ــاهمعن ــاهمعن     معن

    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    عنعنعنعن    للللسـئسـئسـئسـئ    ملاملاملاملا    عنه،عنه،عنه،عنه،    هللاهللاهللاهللا    رىضرىضرىضرىض    معرمعرمعرمعر    حديثحديثحديثحديث    يفيفيفيف    معنامعنامعنامعنا    مرمرمرمر    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    وهذاوهذاوهذاوهذاخاص،خاص،خاص،خاص،

        ....وٕاحسانوٕاحسانوٕاحسانوٕاحسان    وٕاميانوٕاميانوٕاميانوٕاميان    ٕاسالمٕاسالمٕاسالمٕاسالم    مراتبمراتبمراتبمراتب    ثالثثالثثالثثالث    عىلعىلعىلعىل    يشـمتليشـمتليشـمتليشـمتل    وهووهووهووهو    وإالحسان،وإالحسان،وإالحسان،وإالحسان،    وإالميانوإالميانوإالميانوإالميان
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    قـالقـالقـالقـال    ،،،،    فيـهفيـهفيـهفيـه    يـدخلوايـدخلوايـدخلوايـدخلوا    ؤانؤانؤانؤان    بـهبـهبـهبـه    يلزتموايلزتموايلزتموايلزتموا    ٔانٔانٔانٔان    اخللقاخللقاخللقاخللق    مجيعمجيعمجيعمجيع    منمنمنمن    يطلبيطلبيطلبيطلب    اخلاصاخلاصاخلاصاخلاص    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    وهذاوهذاوهذاوهذا    

ِ يَبْتَغِ     َوَمنَوَمنَوَمنَوَمن﴿﴿﴿﴿    ::::تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل ِ يَبْتَغ ِ يَبْتَغ      غَْريَ غَْريَ غَْريَ غَْريَ     يَبْتَغ
~
 اْال
~
 اْال
~
 اْال
~
    آلآلآلآل[ [ [ [         ﴾﴾﴾﴾الَْخاِرسِينَ الَْخاِرسِينَ الَْخاِرسِينَ الَْخاِرسِينَ         ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ         اْالِٓخَرةِ اْالِٓخَرةِ اْالِٓخَرةِ اْالِٓخَرةِ         ِيف ِيف ِيف ِيف         َوُهوَ َوُهوَ َوُهوَ َوُهوَ         ِمنْهُ ِمنْهُ ِمنْهُ ِمنْهُ         يُْقبَلَ يُْقبَلَ يُْقبَلَ يُْقبَلَ         فَلَنفَلَنفَلَنفَلَن        ِدينًاِدينًاِدينًاِدينًا        ْسَالمِ ْسَالمِ ْسَالمِ ْسَالمِ اْال

        ٔانواعٔانواعٔانواعٔانواع        منمنمنمن        نوعنوعنوعنوع        ٔائائائاي        @@@@        يكونيكونيكونيكون        لنلنلنلن        يعينيعينيعينيعين                ننننبلبلبلبل    منفيمنفيمنفيمنفي    فعلفعلفعلفعل    ))))يُْقَبلَ يُْقَبلَ يُْقَبلَ يُْقَبلَ     فَلَنفَلَنفَلَنفَلَن((((    والفعلوالفعلوالفعلوالفعل    ،،،،]]]]٨٥٨٥٨٥٨٥    ::::معرانمعرانمعرانمعران

        ....اTيناTيناTيناTين    هبذاهبذاهبذاهبذا    يلزتميلزتميلزتميلزتم    ململململ    ٔالنهٔالنهٔالنهٔالنه    صاحبهصاحبهصاحبهصاحبه    عىلعىلعىلعىل    ويردويردويردويرد    @،يرفض@،يرفض@،يرفض@،يرفض    القبولالقبولالقبولالقبول

    النـيبالنـيبالنـيبالنـيب    ٔانٔانٔانٔان    مـسملمـسملمـسملمـسمل    عنـدعنـدعنـدعنـد    هريـرةهريـرةهريـرةهريـرة    ٔا0ٔا0ٔا0ٔا0    حديثحديثحديثحديث    ويفويفويفويف،،،،    ����    النيبالنيبالنيبالنيب    بهبهبهبه    جاءجاءجاءجاء    ماماماما::::السـنةالسـنةالسـنةالسـنة    منمنمنمن    واTليلواTليلواTليلواTليل

    الالالال        مثمثمثمث        نرصايننرصايننرصايننرصاين        والوالوالوال        هيوديهيوديهيوديهيودي        أالمةأالمةأالمةأالمة        هذههذههذههذه        منمنمنمن        ٔاحدٔاحدٔاحدٔاحد        يبيبيبيب    يسمعيسمعيسمعيسمع    الالالال    بيدهبيدهبيدهبيده        نفيسنفيسنفيسنفيس    وا�يوا�يوا�يوا�ي    ««««    قالقالقالقال    ����
        ....»»»»النارالنارالنارالنار    ٔاحصابٔاحصابٔاحصابٔاحصاب    منمنمنمن    اكناكناكناكن    ٕاالٕاالٕاالٕاال    بهبهبهبه    ٔارسلتٔارسلتٔارسلتٔارسلت    �0ي�0ي�0ي�0ي    يؤمنيؤمنيؤمنيؤمن

    أالخـرىأالخـرىأالخـرىأالخـرى    أالدaنأالدaنأالدaنأالدaن    هـذههـذههـذههـذه    مـنمـنمـنمـن    وغريهوغريهوغريهوغريه    املطلوباملطلوباملطلوباملطلوب    اTيناTيناTيناTين    هوهوهوهو    دينهدينهدينهدينه    صارصارصارصار    ����    النيبالنيبالنيبالنيب    ببعثةببعثةببعثةببعثة    فٕاذنفٕاذنفٕاذنفٕاذن

    اTين،اTين،اTين،اTين،        هبذاهبذاهبذاهبذا        ãلزتامãلزتامãلزتامãلزتام    عليهعليهعليهعليه    جيبجيبجيبجيب    فاللكفاللكفاللكفاللك    ،،،،والهيوديةوالهيوديةوالهيوديةوالهيودية    النرصانية،النرصانية،النرصانية،النرصانية،    للللمكثمكثمكثمكث    0ط0òط0òط0òطò    ٔادaنٔادaنٔادaنٔادaن    صارتصارتصارتصارت

    ٔارسـلٔارسـلٔارسـلٔارسـل    النـاسالنـاسالنـاسالنـاس    لكلكلكلك    ،،،،    ﴾﴾﴾﴾رسـوالرسـوالرسـوالرسـوال    للناسللناسللناسللناس    ؤارسلناكؤارسلناكؤارسلناكؤارسلناك﴿﴿﴿﴿    ،،،،﴾﴾﴾﴾للعاملنيللعاملنيللعاملنيللعاملني    رمحةرمحةرمحةرمحة    ٕاالٕاالٕاالٕاال    ككككٔارسلنأارسلنأارسلنأارسلنا    وماوماوماوما﴿﴿﴿﴿

    ٔانٔانٔانٔان    جيـبجيـبجيـبجيـب    وإالنس،فـاللكوإالنس،فـاللكوإالنس،فـاللكوإالنس،فـاللك    اجلـناجلـناجلـناجلـن    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    ....»»»»وأالسودوأالسودوأالسودوأالسود    أالمحرأالمحرأالمحرأالمحر    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    بعثتبعثتبعثتبعثت««««    ::::    قالقالقالقال    و�¿و�¿و�¿و�¿    ٕالهيمٕالهيمٕالهيمٕالهيم

        ����النيب،النيب،النيب،النيب،    بهبهبهبه    ٔاىتٔاىتٔاىتٔاىت    ا�يا�يا�يا�ي    اTيناTيناTيناTين    هذاهذاهذاهذا    يلزتموايلزتموايلزتموايلزتموا

    ؤانؤانؤانؤان    ««««    ::::قـالقـالقـالقـال    الثالثةالثالثةالثالثةالثالثة    هذههذههذههذه    منمنمنمن    إالميانإالميانإالميانإالميان    حالوةحالوةحالوةحالوة    ذاقذاقذاقذاق    إالميان،إالميان،إالميان،إالميان،    �ة�ة�ة�ة    حديثحديثحديثحديث    يفيفيفيف    ٔايضأايضأايضأايضا    وكذ¿وكذ¿وكذ¿وكذ¿

    وجد،وجد،وجد،وجد،    كفركفركفركفر    للكللكللكللك    كرهكرهكرهكره    عندهعندهعندهعنده    يكنيكنيكنيكن    ....»»»»النارالنارالنارالنار    يفيفيفيف    يقذفيقذفيقذفيقذف    ٔانٔانٔانٔان    يكرهيكرهيكرهيكره    كامكامكامكام    الكفرالكفرالكفرالكفر    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    يعوديعوديعوديعود    ٔانٔانٔانٔان    يكرهيكرهيكرهيكره

        ....لٕالسالملٕالسالملٕالسالملٕالسالم    حبهحبهحبهحبه    يكونيكونيكونيكون    ؤانؤانؤانؤان

    يفيفيفيف        يقذفيقذفيقذفيقذف    ٔانٔانٔانٔان    يكرهيكرهيكرهيكره    كامكامكامكام    نرصانيانرصانيانرصانيانرصانيا    ٔاؤاؤاؤاو    هيودaهيودaهيودaهيودa    يعوديعوديعوديعود    ٔانٔانٔانٔان    يكرهيكرهيكرهيكره    ؤانؤانؤانؤان««««    ::::قالقالقالقال    مسملمسملمسملمسمل    عندعندعندعند    روايةروايةروايةرواية    يفيفيفيف
ِ يَبْتَـغِ     َوَمـنَوَمـنَوَمـنَوَمـن﴿﴿﴿﴿    غـريه،غـريه،غـريه،غـريه،    ٔاحـدٔاحـدٔاحـدٔاحـد    مـنمـنمـنمـن    هللاهللاهللاهللا    يقبليقبليقبليقبل    الالالال    ا�يا�يا�يا�ي    اخلاصاخلاصاخلاصاخلاص    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    هوهوهوهو    فهذافهذافهذافهذا    »»»»النارالنارالنارالنار ِ يَبْتَـغ ِ يَبْتَـغ     غَـْريَ غَـْريَ غَـْريَ غَـْريَ     يَبْتَـغ

ْسَالمِ 
~
ْسَالمِ اْال
~
ْسَالمِ اْال
~
ْسَالمِ اْال
~
        ....﴾﴾﴾﴾ِمنْهُ ِمنْهُ ِمنْهُ ِمنْهُ     يُْقَبلَ يُْقَبلَ يُْقَبلَ يُْقَبلَ     فَلَنفَلَنفَلَنفَلَن    ِدينًاِدينًاِدينًاِدينًا    اْال

نl ﴿﴿﴿﴿    تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    قو@قو@قو@قو@    يفيفيفيف    كامكامكامكام    مجيًعامجيًعامجيًعامجيًعا    أالنبياءأالنبياءأالنبياءأالنبياء    ديندينديندين    هوهوهوهو    ::::العامالعامالعامالعام    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    الثاينالثاينالثاينالثاين    املعىناملعىناملعىناملعىن     ~
نl ا ~
نl ا ~
نl ا ~
ينَ     ا ِTّينَ ا ِTّينَ ا ِTّينَ ا ِTِّعنـدَ ِعنـدَ ِعنـدَ ِعنـدَ     ا    

 ِ lmا ِ lmا ِ lmا ِ lmْسَالمُ     ا
~
ْسَالمُ اْال
~
ْسَالمُ اْال
~
ْسَالمُ اْال
~
    ومـوىسومـوىسومـوىسومـوىس    مـسلًما،مـسلًما،مـسلًما،مـسلًما،    اكناكناكناكن    وٕابـراهميوٕابـراهميوٕابـراهميوٕابـراهمي    ام،ام،ام،ام،مـسلمـسلمـسلمـسل    اكناكناكناكن    فنـوحفنـوحفنـوحفنـوح    ].].].].١٩١٩١٩١٩    ::::معرانمعرانمعرانمعران    آلآلآلآل[[[[    ﴾﴾﴾﴾اْال

        ....العامالعامالعامالعام    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    مسلمونمسلمونمسلمونمسلمون    ٔائائائاي    مسلمون،مسلمون،مسلمون،مسلمون،    لكلكلكلكهمهمهمهم    وعيوعيوعيوعيىسىسىسىس



  النووية األربعني من الثالث الدرس 

 

 العلمي اإلسالم شيخ معهد
٥

    الثالثةالثالثةالثالثةالثالثة        يفيفيفيف        الوهابالوهابالوهابالوهاب        عبدعبدعبدعبد        بنبنبنبن        محمدمحمدمحمدمحمد        الشـيالشـيالشـيالشـيخخخخ        ذكرهاذكرهاذكرهاذكرها    ممممرترترترتاكبةاكبةاكبةاكبة    ٔاشـياءٔاشـياءٔاشـياءٔاشـياء    ثالثةثالثةثالثةثالثة    معناهمعناهمعناهمعناه    العامالعامالعامالعام    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم

        ::::قالقالقالقال    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    عرفعرفعرفعرف    ملاملاملاملا    ٔاصولٔاصولٔاصولٔاصول

�    ãستسالمãستسالمãستسالمãستسالم    هوهوهوهو((((    ���    ))))،،،،ؤاهـÖؤاهـÖؤاهـÖؤاهـÖ    الـرشكالـرشكالـرشكالـرشك    مـنمـنمـنمـن    والوالوالوالربربربرباءةاءةاءةاءة    0لطاعة،0لطاعة،0لطاعة،0لطاعة،    @@@@    وãنقيادوãنقيادوãنقيادوãنقياد    0لتوحيد،0لتوحيد،0لتوحيد،0لتوحيد،    
�    ãستـسالمãستـسالمãستـسالمãستـسالم    هـوهـوهـوهـو    ا�يا�يا�يا�ي    دينـه،دينـه،دينـه،دينـه،    هـذاهـذاهـذاهـذا    اكناكناكناكن    ٕاالٕاالٕاالٕاال    نيبنيبنيبنيب    منمنمنمن    ماماماما    ٔائائائاي���    @@@@    وãنقيـادوãنقيـادوãنقيـادوãنقيـاد    0لتوحيـد0لتوحيـد0لتوحيـد0لتوحيـد    

        ....مجيًعامجيًعامجيًعامجيًعا    أالنبياءأالنبياءأالنبياءأالنبياء    ديندينديندين    هوهوهوهو    ا�يا�يا�يا�ي    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    هوهوهوهو    هذاهذاهذاهذا    ؤاهÖ،ؤاهÖ،ؤاهÖ،ؤاهÖ،    الرشكالرشكالرشكالرشك    منمنمنمن    والوالوالوالربربربرباءةاءةاءةاءة    0لطاعة،0لطاعة،0لطاعة،0لطاعة،

    ::::املعـىناملعـىناملعـىناملعـىن    »»»»شــىتشــىتشــىتشــىت    ؤا�ـاؤا�ـاؤا�ـاؤا�ـاهتهتهتهتمممم    واحـدواحـدواحـدواحـد    ٔابـومهٔابـومهٔابـومهٔابـومه    لعـالتلعـالتلعـالتلعـالت    ٕاخوةٕاخوةٕاخوةٕاخوة    أالنبياءأالنبياءأالنبياءأالنبياء««««::::    ����النيبالنيبالنيبالنيب    يقوليقوليقوليقول    و�¿و�¿و�¿و�¿    
نl ﴿﴿﴿﴿    واحـد،واحـد،واحـد،واحـد،    واTينواTينواTينواTين    واحدة،واحدة،واحدة،واحدة،    والعقيدةوالعقيدةوالعقيدةوالعقيدة    حد،حد،حد،حد،واواواوا    التوحيدالتوحيدالتوحيدالتوحيد    ٔانٔانٔانٔان    ����النيبالنيبالنيبالنيب    يقوليقوليقوليقول ~

نl ا ~
نl ا ~
نl ا ~
يـنَ     ا ِTّيـنَ ا ِTّيـنَ ا ِTّيـنَ ا ِTِّعنـدَ ِعنـدَ ِعنـدَ ِعنـدَ     ا    

 ِ lmا ِ lmا ِ lmا ِ lmْسَالمُ     ا
~
ْسَالمُ اْال
~
ْسَالمُ اْال
~
ْسَالمُ اْال
~
�    ãستسالمãستسالمãستسالمãستسالم    هوهوهوهو    ا�يا�يا�يا�ي    ﴾﴾﴾﴾اْال���    منمنمنمن        والوالوالوالربربربرباءةاءةاءةاءة        0لطاعة،0لطاعة،0لطاعة،0لطاعة،    @@@@    وãنقيادوãنقيادوãنقيادوãنقياد    0لتوحيد،0لتوحيد،0لتوحيد،0لتوحيد،    

    ؤا�اؤا�اؤا�اؤا�اهتهتهتهتمممم        واحدواحدواحدواحد        ٔابومهٔابومهٔابومهٔابومه        لعالتلعالتلعالتلعالت        ٕاخوةٕاخوةٕاخوةٕاخوة        أالنبياءأالنبياءأالنبياءأالنبياء« « « « : : : : معىنمعىنمعىنمعىن        وهذاوهذاوهذاوهذا        خمتلفة،خمتلفة،خمتلفة،خمتلفة،    والرشاوالرشاوالرشاوالرشائئئئعععع    ،،،،ؤاهÖؤاهÖؤاهÖؤاهÖ    الرشكالرشكالرشكالرشك

    عـلعـلعـلعـل((((    ::::العـريبالعـريبالعـريبالعـريب    املثـلاملثـلاملثـلاملثـل    يفيفيفيف    يقولـونيقولـونيقولـونيقولـون    و�¿و�¿و�¿و�¿    رة،رة،رة،رة،مممم    بعدبعدبعدبعد    مرةمرةمرةمرة    الرجلالرجلالرجلالرجل        رشبرشبرشبرشب    ٔائائائاي    ))))علعلعلعل((((»»»»شـىتشـىتشـىتشـىت

    رجلرجلرجلرجل        ÌٔنهÌٔنهÌٔنهÌٔنه        الرشاالرشاالرشاالرشائئئئعععع        معمعمعمع        ãعتقادãعتقادãعتقادãعتقاد        فهذافهذافهذافهذا        ٔاخرىٔاخرىٔاخرىٔاخرى        مرةمرةمرةمرة        رشبرشبرشبرشب        ٔائائائاي        علعلعلعل        رشبرشبرشبرشب    ٔائائائاي    هنلهنلهنلهنل    ))))هنلهنلهنلهنل    بعدبعدبعدبعد

    تتتترشيعيةرشيعيةرشيعيةرشيعية        الترشيع،فروقالترشيع،فروقالترشيع،فروقالترشيع،فروق        يفيفيفيف        تطورتطورتطورتطور        هناكهناكهناكهناك        ٔالنٔالنٔالنٔالن        ٔاخرىٔاخرىٔاخرىٔاخرى        بعدبعدبعدبعد        واحدةواحدةواحدةواحدة    للزوجات،يزتوللزوجات،يزتوللزوجات،يزتوللزوجات،يزتوجججج    معددمعددمعددمعدد

    زمـانزمـانزمـانزمـان    لـلكلـلكلـلكلـلك    يـصليـصليـصليـصلحححح    ا�يا�يا�يا�ي    اTيـناTيـناTيـناTيـن    هـذاهـذاهـذاهـذا    ٔاىتٔاىتٔاىتٔاىت    وموموموماكاكاكاكن،حـىتن،حـىتن،حـىتن،حـىت    زمـانزمـانزمـانزمـان    لكلكلكلك    يفيفيفيف    املصلحةاملصلحةاملصلحةاملصلحة    حسبحسبحسبحسب

�    ãستسالمãستسالمãستسالمãستسالم    هوهوهوهو    ا�يا�يا�يا�ي    الشامل،الشامل،الشامل،الشامل،    العامالعامالعامالعام    مبعناهمبعناهمبعناهمبعناه    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    هوهوهوهو    فهذافهذافهذافهذا    وموموموماكاكاكاكن،ن،ن،ن،���    0لتوحيـد،0لتوحيـد،0لتوحيـد،0لتوحيـد،    

        ....ؤاهÖؤاهÖؤاهÖؤاهÖ    الرشكالرشكالرشكالرشك    منمنمنمن    والوالوالوالربربربرباءةاءةاءةاءة    0لطاعة،0لطاعة،0لطاعة،0لطاعة،    @@@@    وãنقيادوãنقيادوãنقيادوãنقياد

�    ãستــسالمãستــسالمãستــسالمãستــسالم((((    ����    وخيــضعوخيــضعوخيــضعوخيــضع    املــرءاملــرءاملــرءاملــرء    يستــسمليستــسمليستــسمليستــسمل    ٔانٔانٔانٔان    ))))0لتوحيــد0لتوحيــد0لتوحيــد0لتوحيــد    ���----١١١١        ٔائائائاي    ----بتوحيــدهبتوحيــدهبتوحيــدهبتوحيــده    ����    
    ضـار،ضـار،ضـار،ضـار،    والوالوالوال    مممممممميت،يت،يت،يت،    والوالوالوال    حمحمحمحمي،ي،ي،ي،    والوالوالوال    رازق،رازق،رازق،رازق،    والوالوالوال    خالق،خالق،خالق،خالق،    الالالال    ٔانهٔانهٔانهٔانه    يعمليعمليعمليعمل    ٔانٔانٔانٔان    ))))ربوبيتهربوبيتهربوبيتهربوبيته    يفيفيفيف    0ٕفراده0ٕفراده0ٕفراده0ٕفراده((((

    هـوهـوهـوهـو    ؤانـهؤانـهؤانـهؤانـه    وتعاىلوتعاىلوتعاىلوتعاىل    سـبحانهسـبحانهسـبحانهسـبحانه    هللاهللاهللاهللا    ٕاالٕاالٕاالٕاال    وأالبصاروأالبصاروأالبصاروأالبصار    السمعالسمعالسمعالسمع    ميميميمي����    والوالوالوال    أالمر،أالمر،أالمر،أالمر،    يدبريدبريدبريدبر    والوالوالوال    ����فع،فع،فع،فع،    والوالوالوال

    ويُطـاعويُطـاعويُطـاعويُطـاع    يـأمريـأمريـأمريـأمر    ا�يا�يا�يا�ي    الـسـيدالـسـيدالـسـيدالـسـيد    ســبحانهســبحانهســبحانهســبحانه    ؤانـهؤانـهؤانـهؤانـه    غـريه،غـريه،غـريه،غـريه،    مـمـمـمـ���ِ� ِ ِ ِ     والوالوالوال    غريه،غريه،غريه،غريه،    َما¿َما¿َما¿َما¿    الالالال    املاملاملامل����    ما¿ما¿ما¿ما¿

        ....وتعاىلوتعاىلوتعاىلوتعاىل    سـبحانهسـبحانهسـبحانهسـبحانه
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    حمحمحمحمبتـه،بتـه،بتـه،بتـه،    والظـاهرةوالظـاهرةوالظـاهرةوالظـاهرة    الباطنـةالباطنـةالباطنـةالباطنـة    العبـاداتالعبـاداتالعبـاداتالعبـادات    العبدالعبدالعبدالعبد    يرصفيرصفيرصفيرصف    بأنبأنبأنبأن    ))))ٕالهيتهٕالهيتهٕالهيتهٕالهيته    يفيفيفيف    يُفردهيُفردهيُفردهيُفرده    وكذ¿وكذ¿وكذ¿وكذ¿((((----٢٢٢٢    

    ودعـاءهودعـاءهودعـاءهودعـاءه    واســتغاثته،واســتغاثته،واســتغاثته،واســتغاثته،    ونـذره،ونـذره،ونـذره،ونـذره،    وذحبه،وذحبه،وذحبه،وذحبه،    وٕاخباته،وٕاخباته،وٕاخباته،وٕاخباته،    وتووتووتووتولكلكلكلكه،ه،ه،ه،    واواواواننننكساره،كساره،كساره،كساره،    ورجاءه،ورجاءه،ورجاءه،ورجاءه،    وخوفه،وخوفه،وخوفه،وخوفه،

�    ترصفترصفترصفترصف    ٕامنإامنإامنإامنا    العباداتالعباداتالعباداتالعبادات    هذههذههذههذه    لكلكلكلك����    املساجداملساجداملساجداملساجد    ؤانؤانؤانؤان    ﴿﴿﴿﴿        ����    ���    ﴾﴾﴾﴾ٔاحدأاحدأاحدأاحدا    هللاهللاهللاهللا    معمعمعمع    تدعوتدعوتدعوتدعو    فالفالفالفال    
....        

    ٔاؤاؤاؤاو    كتابـهكتابـهكتابـهكتابـه    يفيفيفيف    لنفسهلنفسهلنفسهلنفسه    ٔاثبتهٔاثبتهٔاثبتهٔاثبته    ماماماما    @@@@    يثبتيثبتيثبتيثبت    ٔانٔانٔانٔان    ))))والصفاتوالصفاتوالصفاتوالصفات    أالسامءأالسامءأالسامءأالسامء    بتوحيدبتوحيدبتوحيدبتوحيد    يفرديفرديفرديفرد        كذ¿كذ¿كذ¿كذ¿((((----٣٣٣٣        

    مـنمـنمـنمـن    الـصحيحةالـصحيحةالـصحيحةالـصحيحة    سنتهسنتهسنتهسنته    يفيفيفيف    ٔاؤاؤاؤاو    كتابهكتابهكتابهكتابه    يفيفيفيف    نفسهنفسهنفسهنفسه    بهبهبهبه    وصفوصفوصفوصف    اااامبمبمبمب    يصفهيصفهيصفهيصفه    ٔاؤاؤاؤاو    الصحيحةالصحيحةالصحيحةالصحيحة    السـنةالسـنةالسـنةالسـنة    يفيفيفيف

يتيتيتيت    كامكامكامكام    تكييفتكييفتكييفتكييف    والوالوالوال    متمتمتمتثيل،ثيل،ثيل،ثيل،    والوالوالوال    تعطيل،تعطيل،تعطيل،تعطيل،    والوالوالوال    حتحتحتحتريفريفريفريف    غريغريغريغري         ....التوحيدالتوحيدالتوحيدالتوحيد    يفيفيفيف    معمعمعمعمكمكمكمك    سـيأسـيأسـيأسـيأ

    اكن،اكن،اكن،اكن،    هللاهللاهللاهللا    شـاءشـاءشـاءشـاء    مـامـامـامـا    ٔانٔانٔانٔان    فيعملفيعملفيعملفيعمل))))    وقدرهوقدرهوقدرهوقدره    قضاقضاقضاقضائئئئهههه    يفيفيفيف    0لتوحيد0لتوحيد0لتوحيد0لتوحيد    @@@@    ويستسملويستسملويستسملويستسمل    يفردهيفردهيفردهيفرده    كذ¿كذ¿كذ¿كذ¿((((----٤٤٤٤

        ....ذكرذكرذكرذكر����هاهاهاها    الالالاليتيتيتيت    والقدروالقدروالقدروالقدر    القضاءالقضاءالقضاءالقضاء    مراتبمراتبمراتبمراتب    عىلعىلعىلعىل    يكنيكنيكنيكن    ململململ    يشأ يشأ يشأ يشأ     ململململ    وماوماوماوما

    حمكـهحمكـهحمكـهحمكـه((((    القـدري،القـدري،القـدري،القـدري،    وحمكـهوحمكـهوحمكـهوحمكـه    الـرشعيالـرشعيالـرشعيالـرشعي    حمكـهحمكـهحمكـهحمكـه    يفيفيفيف    يفـردهيفـردهيفـردهيفـرده    ٔائائائاي    ))))رشعهرشعهرشعهرشعه    يفيفيفيف    فردهفردهفردهفردهيييي    كذ¿كذ¿كذ¿كذ¿((((----٥٥٥٥    

�    ãستـسالمãستـسالمãستـسالمãستـسالم    ٕاذنٕاذنٕاذنٕاذن    وتعـاىل،وتعـاىل،وتعـاىل،وتعـاىل،    سـبحانهسـبحانهسـبحانهسـبحانه    هللاهللاهللاهللا    ٕاالٕاالٕاالٕاال    يرشِّعيرشِّعيرشِّعيرشِّع    الالالال    ٔانهٔانهٔانهٔانه    يعمليعمليعمليعمل    ،،،،))))الرشعيالرشعيالرشعيالرشعي���    0لتوحيـد0لتوحيـد0لتوحيـد0لتوحيـد    

    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل        تتعداهتتعداهتتعداهتتعداه    الالالال    حداحداحداحدا    حدحدحدحد    وٕاذاوٕاذاوٕاذاوٕاذا    تتتتزنزنزنزنجر،جر،جر،جر،    هنـىهنـىهنـىهنـى    وٕاذاوٕاذاوٕاذاوٕاذا    متمتمتمتتثل،تثل،تثل،تثل،    ٔامرٔامرٔامرٔامر    ٕاذإاذإاذإاذا    يعينيعينيعينيعين    0لطاعة0لطاعة0لطاعة0لطاعة    @@@@    وãنقيادوãنقيادوãنقيادوãنقياد

        ....غريه،غريه،غريه،غريه،

ــا((((     ــاؤام ــاؤام ــاؤام ــدري    يفيفيفيف    ؤام ــدريالق ــدريالق ــدريالق ــوينالكــوين    الق ــوينالك ــوينالك ــ    ٔانٔانٔانٔان    ))))الك ــم ــم ــم ــاء    اااام ــاءش ــاءش ــاءش ــشأه    ململململ    وٕانوٕانوٕانوٕان    اكن،اكن،اكن،اكن،    هللاهللاهللاهللا    ش ــشأهي ــشأهي ــشأهي ــاس،    ي ــاس،الن ــاس،الن ــاس،الن ــا        الن ــاؤام ــاؤام ــاؤام     يفيفيفيف    ؤام
�    والتحروالتحروالتحروالتحرميميميمي    التحليلالتحليلالتحليلالتحليل    وعال،فٕانوعال،فٕانوعال،فٕانوعال،فٕان    جلجلجلجل    هللاهللاهللاهللا    هوهوهوهو    يرشعيرشعيرشعيرشع    ا�يا�يا�يا�ي    الرشعي،فنعملالرشعي،فنعملالرشعي،فنعملالرشعي،فنعمل���    وعـال،وعـال،وعـال،وعـال،    جـلجـلجـلجـل    

�    استسالماستسالماستسالماستسالم    هذاهذاهذاهذا    الناس،الناس،الناس،الناس،    الٓحادالٓحادالٓحادالٓحاد    ليسليسليسليس���        ....توحيدهتوحيدهتوحيدهتوحيده    يفيفيفيف    وعالوعالوعالوعال    جلجلجلجل    

    حـدحـدحـدحـد    وٕاذاوٕاذاوٕاذاوٕاذا    الهنــي،الهنــي،الهنــي،الهنــي،    متمتمتمتتثلتثلتثلتثل    هنـىهنـىهنـىهنـى    وٕاذاوٕاذاوٕاذاوٕاذا    أالمر،أالمر،أالمر،أالمر،    للللمتمتمتمتتثتثتثتث    ٔامرٔامرٔامرٔامر    ٕاذإاذإاذإاذا        ::::املعىناملعىناملعىناملعىن    ))))0لطاعة0لطاعة0لطاعة0لطاعة    @@@@    وãنقيادوãنقيادوãنقيادوãنقياد((((

    قـصةقـصةقـصةقـصة    تـذكرونتـذكرونتـذكرونتـذكرون    ٔاالٔاالٔاالٔاال    ،،،،....استـسلمتاستـسلمتاستـسلمتاستـسلمت    قـدقـدقـدقـد    تكـونتكـونتكـونتكـون    غـريهغـريهغـريهغـريه    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    احلـداحلـداحلـداحلـد    هذاهذاهذاهذا    تتتتتتتتججججاوزاوزاوزاوز    فالفالفالفال    داداداداحححح    ¿¿¿¿

    خضعخضعخضعخضع    وTهوTهوTهوTه    يذيذيذيذحبحبحبحب    ٔانٔانٔانٔان    ٔامرهٔامرهٔامرهٔامره    ﴾﴾﴾﴾للجبنيللجبنيللجبنيللجبني    وتÖوتÖوتÖوتÖ    ٔاسلامٔاسلامٔاسلامٔاسلام    فلامفلامفلامفلام﴿﴿﴿﴿    ::::    وجلوجلوجلوجل    عزعزعزعز    هللاهللاهللاهللا    قالقالقالقال ����    ٕابراهميٕابراهميٕابراهميٕابراهمي

�    واستسمل،انقادواستسمل،انقادواستسمل،انقادواستسمل،انقاد���        ....ٔامرهٔامرهٔامرهٔامره    بفعلبفعلبفعلبفعل    وعالوعالوعالوعال    جلجلجلجل    
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    ؤاهÖؤاهÖؤاهÖؤاهÖ    الرشكالرشكالرشكالرشك    منمنمنمن    فالفالفالفالربربربرباءةاءةاءةاءة    والبعد،والبعد،والبعد،والبعد،    البغضالبغضالبغضالبغض    ::::الالالالربربربرباءةاءةاءةاءة    ٔاصلٔاصلٔاصلٔاصل    ،،،،))))ؤاهÖؤاهÖؤاهÖؤاهÖ    الرشكالرشكالرشكالرشك    منمنمنمن    والوالوالوالربربربرباءةاءةاءةاءة((((    

    مفمفمفمفنننن﴿﴿﴿﴿        : : : : تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل        احلب،قالاحلب،قالاحلب،قالاحلب،قال        بعكسبعكسبعكسبعكس        ،،،،طريقهتمطريقهتمطريقهتمطريقهتم        وعنوعنوعنوعن        عهنمعهنمعهنمعهنم        ويبتعدويبتعدويبتعدويبتعد        املرشكنياملرشكنياملرشكنياملرشكني    هؤالءهؤالءهؤالءهؤالء    يبغضيبغضيبغضيبغض    ٔانهٔانهٔانهٔانه

0�    ويؤمنويؤمنويؤمنويؤمن    0لطاغوت0لطاغوت0لطاغوت0لطاغوت    يكفريكفريكفريكفر�0�0�    0لطـاغوت،0لطـاغوت،0لطـاغوت،0لطـاغوت،    الكفـرالكفـرالكفـرالكفـر    مفمفمفمفنننن    ﴾﴾﴾﴾الوثقىالوثقىالوثقىالوثقى    0لعروة0لعروة0لعروة0لعروة    اسـمتسكاسـمتسكاسـمتسكاسـمتسك    فقدفقدفقدفقد    0

    تتـتتـتتـتتـربربربربأ أ أ أ     ٔانـكٔانـكٔانـكٔانـك    وتعلـنوتعلـنوتعلـنوتعلـن    هللا،هللا،هللا،هللا،    دوندوندوندون    منمنمنمن    عبدعبدعبدعبد    منمنمنمن    لكلكلكلك    وتبغضوتبغضوتبغضوتبغض    الطواغيتالطواغيتالطواغيتالطواغيت    هذههذههذههذه    لكلكلكلك    تبغضتبغضتبغضتبغض    ٔانٔانٔانٔان

    ٔاسوةٔاسوةٔاسوةٔاسوة    للللمكمكمكمك    اكنتاكنتاكنتاكنت    قدقدقدقد    ﴿﴿﴿﴿    ����    ٕابراهميٕابراهميٕابراهميٕابراهمي    قالقالقالقال    و�¿و�¿و�¿و�¿        وطريقهتم،وطريقهتم،وطريقهتم،وطريقهتم،    مهنجهممهنجهممهنجهممهنجهم    عنعنعنعن    وتبتعدوتبتعدوتبتعدوتبتعد    مهنم،مهنم،مهنم،مهنم،

����l l l l     لقو�ملقو�ملقو�ملقو�م    قالواقالواقالواقالوا    ٕاذٕاذٕاذٕاذ    معهمعهمعهمعه    وا�ينوا�ينوا�ينوا�ين    ٕابراهميٕابراهميٕابراهميٕابراهمي    يفيفيفيف    حسـنةحسـنةحسـنةحسـنة
~
ا
~
ا
~
ا
~
ْ     بَُرآءُ بَُرآءُ بَُرآءُ بَُرآءُ     ا ُ ْ ُ ْ ا    ِمنِمنِمنِمنمكمكمكُمكْ ُ lاَوِمم lاَوِمم lاَوِمم lُدونِ ُدونِ ُدونِ ُدونِ     ِمـنِمـنِمـنِمـن    تَْعُبُدونَ تَْعُبُدونَ تَْعُبُدونَ تَْعُبُدونَ     َوِمم     ِ lmا ِ lmا ِ lmا ِ lmا    

ْ     َكَفْرَكَفْرَكَفْرَكَفْر����َ َ َ َ  ُ ْ ُ ْ مكمكمكُمكْ ُ ُ     بَْينَنَابَْينَنَابَْينَنَابَْينَنَا    َوبََداَوبََداَوبََداَوبََدا    بِبِبِِب ُ ُ ُ ُ ِ     تُْؤِمنُواتُْؤِمنُواتُْؤِمنُواتُْؤِمنُوا    َحىتl َحىتl َحىتl َحىتl     اkبًَدااkبًَدااkبًَدااkبًَدا    َوالَْبْغَضاءُ َوالَْبْغَضاءُ َوالَْبْغَضاءُ َوالَْبْغَضاءُ     الَْعَداَوةُ الَْعَداَوةُ الَْعَداَوةُ الَْعَداَوةُ     َوبَيْنََوبَيْنََوبَيْنََوبَيْنَمكمكمكُمكُ ُ lm0ِ ِ lm0ِ ِ lm0ِ ِ lm0ِ     َاملمتحنـةاملمتحنـةاملمتحنـةاملمتحنـة[[[[    ﴾﴾﴾﴾هُ هُ هُ هُ َوْحدَ َوْحدَ َوْحدَ َوْحد::::    
ْ ُْ ﴿﴿﴿﴿    ����    ٕابراهميٕابراهميٕابراهميٕابراهمي    قالقالقالقال    كامكامكامكام    الالالالاكاكاكاكفرينفرينفرينفرين    يعزتليعزتليعزتليعزتل    ٔانٔانٔانٔان    ٔايضأايضأايضأايضا    تقتتقتتقتتقتيضيضيضيض    ].].].].٤٤٤٤ ُ ْ مكمكمكُمكْ ُ     ِمنِمنِمنِمن    تَْدُعونَ تَْدُعونَ تَْدُعونَ تَْدُعونَ     َوَماَوَماَوَماَوَما    َواkْعَزتِلَُواkْعَزتِلَُواkْعَزتِلَُواkْعَزتِلُ

ِ     ُدونِ ُدونِ ُدونِ ُدونِ  lmا ِ lmا ِ lmا ِ lmْدُعو    اkْدُعوَواkْدُعوَواkْدُعوَواkعَعَعََعىسىسىسَىس َ َ َ     َرّيبِ َرّيبِ َرّيبِ َرّيبِ     َوا     lالkا lالkا lالkا lالkُكونَ     اkُكونَ اkُكونَ اkُكونَ اkاااا    َرّيبِ َرّيبِ َرّيبِ َرّيبِ     ِبُدعَاءِ ِبُدعَاءِ ِبُدعَاءِ ِبُدعَاءِ     ا�� ��ـا    ****    َشـِقيَشـِقيَشـِقيَشـِقي lـافَلَم lـافَلَم lـافَلَم lلَهُمْ     فَلَم لَهُمْ اْعـَزتَ لَهُمْ اْعـَزتَ لَهُمْ اْعـَزتَ     ﴾﴾﴾﴾يَْعُبـُدونَ يَْعُبـُدونَ يَْعُبـُدونَ يَْعُبـُدونَ     َوَمـاَوَمـاَوَمـاَوَمـا    اْعـَزتَ
يتيتيتيت    ولكنولكنولكنولكن    والبعد،والبعد،والبعد،والبعد،    البغضالبغضالبغضالبغض    ٔاصلهأاصلهأاصلهأاصلها    ::::يعزتليعزتليعزتليعزتل    ].].].].٤٤٤٤٩٩٩٩    ،،،،٤٤٤٤٨٨٨٨    ::::مرمرمرمرميميميمي[[[[         ....سؤالسؤالسؤالسؤال    يأيأيأيأ

        ....االٓن؟االٓن؟االٓن؟االٓن؟    النصارىالنصارىالنصارىالنصارى    معمعمعمع    سلمياسلمياسلمياسلميا    نتعاينتعاينتعاينتعايشششش    ٔانٔانٔانٔان    نسـتطيعنسـتطيعنسـتطيعنسـتطيع    الالالال    ٔاننأاننأاننأاننا    هذاهذاهذاهذا    معىنمعىنمعىنمعىن    هلهلهلهل    

    ãعتقـادãعتقـادãعتقـادãعتقـاد    ،،،،    ãعتقـادãعتقـادãعتقـادãعتقـاد    ينايفينايفينايفينايف    ãعتقادãعتقادãعتقادãعتقاد    اعتقادي،فٕاناعتقادي،فٕاناعتقادي،فٕاناعتقادي،فٕان    هوهوهوهو    فيهفيهفيهفيه    ٔاتلكمٔاتلكمٔاتلكمٔاتلكم    ا�يا�يا�يا�ي    ٔالنٔالنٔالنٔالن    ٔابدأابدأابدأابدا    نقولنقولنقولنقول

    ::::ممممثثثثالالالالãعتقـادين،ãعتقـادين،ãعتقـادين،ãعتقـادين،    بـنيبـنيبـنيبـني    يـسوىيـسوىيـسوىيـسوى    ٔانٔانٔانٔان    ٔابـدأابـدأابـدأابـدا    يـسويـسويـسويـسوغغغغ    والوالوالوال    الباطل،الباطل،الباطل،الباطل،    ãعتقادãعتقادãعتقادãعتقاد    ينايفينايفينايفينايف    الصحيالصحيالصحيالصحيحححح
    لـستلـستلـستلـست    ٔانـكٔانـكٔانـكٔانـك    يعتقـديعتقـديعتقـديعتقـد    آخـرآخـرآخـرآخـر    خشصخشصخشصخشص    وهناكوهناكوهناكوهناك    0ملس0ملس0ملس0ملسججججد،د،د،د،    ٔانكٔانكٔانكٔانك    ٔاعتقدٔاعتقدٔاعتقدٔاعتقد    ٔاأٔأا����    سسسسججججد،د،د،د،0مل 0مل 0مل 0مل     االٓناالٓناالٓناالٓن    ٔانتٔانتٔانتٔانت

        صواب؟صواب؟صواب؟صواب؟    القولنيالقولنيالقولنيالقولني    """"    نقولنقولنقولنقول    0ملس0ملس0ملس0ملسججججد،هلد،هلد،هلد،هل

    ،،،،))))صـلبوهصـلبوهصـلبوهصـلبوه    وماوماوماوما((((        ::::نقولنقولنقولنقول    شك،حننشك،حننشك،حننشك،حنن    بالبالبالبال    حمحمحمحمضضضض    خطأ خطأ خطأ خطأ     وأالخروأالخروأالخروأالخر    صواب،صواب،صواب،صواب،    ٔاحدهامٔاحدهامٔاحدهامٔاحدهام    ....الالالال::::اجلواباجلواباجلواباجلواب
    وٕامـاوٕامـاوٕامـاوٕامـا    حصيحصيحصيحصيحححح    ٕامإامإامإاما    ؟؟؟؟ننننيتساوaيتساوaيتساوaيتساوã    aعتقادينãعتقادينãعتقادينãعتقادين    هذينهذينهذينهذين    ٔانٔانٔانٔان    نقولنقولنقولنقول    كيفكيفكيفكيف    ،،،،))))صلبوهصلبوهصلبوهصلبوه((((    ::::يقولونيقولونيقولونيقولون    ومهومهومهومه

    علهيـاعلهيـاعلهيـاعلهيـا    يعقـديعقـديعقـديعقـد    اعتقاديـهاعتقاديـهاعتقاديـهاعتقاديـه    ٔامـورٔامـورٔامـورٔامـور    هـذههـذههـذههـذه    جمجمجمجمامò،امò،امò،امò،    ٔاؤاؤاؤاو    مداهنة،مداهنة،مداهنة،مداهنة،    ٔاؤاؤاؤاو    مفاصò،مفاصò،مفاصò،مفاصò،    هناكهناكهناكهناك    ليسليسليسليس    خطأ؟خطأ؟خطأ؟خطأ؟

    املواساة،املواساة،املواساة،املواساة،    والرشاء،مسأ�والرشاء،مسأ�والرشاء،مسأ�والرشاء،مسأ�    اكلبيعاكلبيعاكلبيعاكلبيع    التعايالتعايالتعايالتعايشششش    منمنمنمن    أالخرىأالخرىأالخرىأالخرى    أالمورأالمورأالمورأالمور    ٕامنإامنإامنإامنا    علهيا،علهيا،علهيا،علهيا،    ويثبتويثبتويثبتويثبت    القلبالقلبالقلبالقلب

    هـذههـذههـذههـذه    ٔالنٔالنٔالنٔالن    والـوالـوالـوالـربربربرباء،اء،اء،اء،    الـوالءالـوالءالـوالءالـوالء    مـسأ�مـسأ�مـسأ�مـسأ�    عـنعـنعـنعـن    خارجةخارجةخارجةخارجة    مبواليدمهمبواليدمهمبواليدمهمبواليدمه    بأفرابأفرابأفرابأفرا$$$$مممم    الهتنئةالهتنئةالهتنئةالهتنئة    التعزيةالتعزيةالتعزيةالتعزية    مسأ�مسأ�مسأ�مسأ�

    املواربــةاملواربــةاملواربــةاملواربــة    فهيــافهيــافهيــافهيــا    ينفــعينفــعينفــعينفــع    الالالال    التبيــني،التبيــني،التبيــني،التبيــني،    مــنمــنمــنمــن    فهيــافهيــافهيــافهيــا    البــدالبــدالبــدالبــد    إالعتقاديــةإالعتقاديــةإالعتقاديــةإالعتقاديــة    أالمــورأالمــورأالمــورأالمــور    ٔامــأامــأامــأامــا    حياتيــة،حياتيــة،حياتيــة،حياتيــة،    ٔامــورٔامــورٔامــورٔامــور

    فهذهفهذهفهذهفهذه    السالم،السالم،السالم،السالم،    عليهعليهعليهعليه    ٕابراهميٕابراهميٕابراهميٕابراهمي    يفيفيفيف    احلسـنةاحلسـنةاحلسـنةاحلسـنة    أالسوةأالسوةأالسوةأالسوة    ولناولناولناولنا    إالعالن،إالعالن،إالعالن،إالعالن،    فهيافهيافهيافهيا    جيبجيبجيبجيب    ٕامنإامنإامنإامنا    واملداهنة،واملداهنة،واملداهنة،واملداهنة،



  النووية األربعني من الثالث الدرس تفريغ

 

 العلمي اإلسالم شيخ معهد
٨

    والـبغضوالـبغضوالـبغضوالـبغض    احلـباحلـباحلـباحلـب    ãعتقادãعتقادãعتقادãعتقاد    قضيةقضيةقضيةقضية    ٕامنإامنإامنإامنا    ٔاخرىٔاخرىٔاخرىٔاخرى    قضيةقضيةقضيةقضية    هذههذههذههذه    السلميالسلميالسلميالسلمي    التعايالتعايالتعايالتعايشششش    قضيةقضيةقضيةقضية    القضيةالقضيةالقضيةالقضية

    التعـايالتعـايالتعـايالتعـايشششش    ولولولولنقـنقـنقـنقـ    ٔاننـأاننـأاننـأاننـا    معنـاهمعنـاهمعنـاهمعنـاه    ٕامنـإامنـإامنـإامنـا    ....علهيـاعلهيـاعلهيـاعلهيـا    ننننـراهنـراهنـراهنـراهن    ٔانٔانٔانٔان    ٔابًدأابًدأابًدأابًدا    ينبغيينبغيينبغيينبغي    الالالال    قضيةقضيةقضيةقضية    هذههذههذههذه    ����    هللاهللاهللاهللا    يفيفيفيف

        ....ٔايًضأايًضأايًضأايًضا        القدرالقدرالقدرالقدر        وخيالفوخيالفوخيالفوخيالف        الرشع،الرشع،الرشع،الرشع،        خيالفخيالفخيالفخيالف        هبذا؟هذاهبذا؟هذاهبذا؟هذاهبذا؟هذا        يرىضيرىضيرىضيرىض        منمنمنمن        املللاملللاملللامللل        تتتتساويساويساويساوي        معناهمعناهمعناهمعناه        السلميالسلميالسلميالسلمي

ْ         لَمْ لَمْ لَمْ لَمْ ﴿﴿﴿﴿        واحدواحدواحدواحد    ٕا@ٕا@ٕا@ٕا@    هللاهللاهللاهللا    ٔانٔانٔانٔان    قلتقلتقلتقلت    ٕاذإاذإاذإاذا    ::::آخرآخرآخرآخر    ممممثثثثالالالال ِ ْ ِ ْ َيَ%%%ِ%ْ ِ َي َي     وتبغضوتبغضوتبغضوتبغض        تكرهتكرهتكرهتكره        ٔانكٔانكٔانكٔانك        معناهمعناهمعناهمعناه        فهذافهذافهذافهذا        ﴾﴾﴾﴾يُوTَْ يُوTَْ يُوTَْ يُوTَْ         َولَمْ َولَمْ َولَمْ َولَمْ         ي

�    ٔانٔانٔانٔان    يقوليقوليقوليقول    منمنمنمن���    TوTوTوTلَمْ لَمْ لَمْ لَمْ ﴿﴿﴿﴿    لقو¿لقو¿لقو¿لقو¿    يكنيكنيكنيكن    ململململ    وٕاالوٕاالوٕاالوٕاال    ،،،،    و     ْ ِ ْ ِ ْ َيَ%%%ِ%ْ ِ َي َي     ٔانٔانٔانٔان    تقـدتتقـدتتقـدتتقـدتاع اع اع اع     ٕاذإاذإاذإاذا    ثباتثباتثباتثباتإ إ إ إ     ﴾﴾﴾﴾يُوTَْ يُوTَْ يُوTَْ يُوTَْ     َولَمْ َولَمْ َولَمْ َولَمْ     ي

    ٔانـتٔانـتٔانـتٔانـت    أالمـرأالمـرأالمـرأالمـر    هبـذاهبـذاهبـذاهبـذا    ٔانهٔانهٔانهٔانه    @@@@    زوجةزوجةزوجةزوجة    هناكهناكهناكهناك    ٔانٔانٔانٔان    ٔاؤاؤاؤاو    @@@@    ٔابٔابٔابٔاب    هناكهناكهناكهناك    ٔانٔانٔانٔان    ٔاؤاؤاؤاو    وTوTوTوT    @@@@    ٔانٔانٔانٔان    قالقالقالقال    لولولولو    غريكغريكغريكغريك

    عـىلعـىلعـىلعـىل    ذ¿ذ¿ذ¿ذ¿    دلدلدلدل    اعتقاداعتقاداعتقاداعتقاد    اعتقدتاعتقدتاعتقدتاعتقدت    فٕاذافٕاذافٕاذافٕاذا    ٔابًدأابًدأابًدأابًدا    يكونيكونيكونيكون    ماماماما    هذاهذاهذاهذا    وبينهوبينهوبينهوبينه    بينكبينكبينكبينك    فرقفرقفرقفرق    الالالال    سـيانسـيانسـيانسـيان    وهووهووهووهو

        ....االٓخراالٓخراالٓخراالٓخر    لالعتقادلالعتقادلالعتقادلالعتقاد    وبغضكوبغضكوبغضكوبغضك    نفيكنفيكنفيكنفيك

    الوحـدةالوحـدةالوحـدةالوحـدة    عـضدعـضدعـضدعـضد    يفيفيفيف    تفـتتفـتتفـتتفـت    بـذ¿بـذ¿بـذ¿بـذ¿    ٔانـتٔانـتٔانـتٔانـت    يقـوليقـوليقـوليقـول    النـاسالنـاسالنـاسالنـاس    بعـضبعـضبعـضبعـض    ال؟ال؟ال؟ال؟    ٔامٔامٔامٔام    كفـاركفـاركفـاركفـار    النـصارىالنـصارىالنـصارىالنـصارى    هلهلهلهل

    مهمهمهمه    الوطنية؟الوطنية؟الوطنية؟الوطنية؟    الوحدةالوحدةالوحدةالوحدة    عضدعضدعضدعضد    يفيفيفيف    فتفتفتفت    كفاركفاركفاركفار    النصارىالنصارىالنصارىالنصارى    ٔانٔانٔانٔان    قلناقلناقلناقلنا    ٕاذإاذإاذإاذا    قالقالقالقال    ا�يا�يا�يا�ي    منمنمنمن    نية،نية،نية،نية،الوط الوط الوط الوط 
    ٔارثــوذكس،ٔارثــوذكس،ٔارثــوذكس،ٔارثــوذكس،    طــواطــواطــواطــوائئئئفهمفهمفهمفهم    اخــتالفاخــتالفاخــتالفاخــتالف    عــىلعــىلعــىلعــىل    بيــهنمبيــهنمبيــهنمبيــهنم    فــفــفــفــ&&&&    النــصارىالنــصارىالنــصارىالنــصارى    حــىتحــىتحــىتحــىت    ،،،،    كفــاركفــاركفــاركفــار    ٔاننــأاننــأاننــأاننــا    يقولــونيقولــونيقولــونيقولــون

    يـتغطسيـتغطسيـتغطسيـتغطس    وملوملوملومل    يتعمـديتعمـديتعمـديتعمـد    ململململ    منمنمنمن    ٔانٔانٔانٔان    نصنصنصنص    عندمهعندمهعندمهعندمه    بعضابعضابعضابعضا    بعضهمبعضهمبعضهمبعضهم    يكفريكفريكفريكفر    وبرووبرووبرووبروتتتتسـتانتسـتانتسـتانتسـتانت    واكثوليك،واكثوليك،واكثوليك،واكثوليك،

    تقولتقولتقولتقول    ماذاماذاماذاماذا    النار،النار،النار،النار،    يسـتحقونيسـتحقونيسـتحقونيسـتحقون    ا�ينا�ينا�ينا�ين    الالالالاكاكاكاكفرينفرينفرينفرين    املبعديناملبعديناملبعديناملبعدين    منمنمنمن    فهوفهوفهوفهو    عندمهعندمهعندمهعندمه    الغطاسالغطاسالغطاسالغطاس    عيدعيدعيدعيد    يفيفيفيف

    ٔاخـذٔاخـذٔاخـذٔاخـذ    يفيفيفيف    ورشاءورشاءورشاءورشاء    بيـعبيـعبيـعبيـع    يفيفيفيف    سـلمياسـلمياسـلمياسـلميا    معهمعهمعهمعه    ؤاتعايؤاتعايؤاتعايؤاتعايشششش    اكفراكفراكفراكفر    ٔانهٔانهٔانهٔانه    اعتقداعتقداعتقداعتقد    ٔانينٔانينٔانينٔانين    مانعمانعمانعمانع    الالالال::::    @@@@    تقولتقولتقولتقول    @؟@؟@؟@؟

    هـوهـوهـوهـو    هـذاهـذاهـذاهـذا    فٕاذنفٕاذنفٕاذنفٕاذن    بيوبيوبيوبيوهتهتهتهتم،م،م،م،    عىلعىلعىلعىل    والوالوالوال    ٔاعراضهمٔاعراضهمٔاعراضهمٔاعراضهم    عىلعىلعىلعىل    نعتدينعتدينعتدينعتدي    والوالوالوال    حقوقهم،حقوقهم،حقوقهم،حقوقهم،    نظلمهمنظلمهمنظلمهمنظلمهم    الالالال    وعطاءوعطاءوعطاءوعطاء

�    ãستسالمãستسالمãستسالمãستسالم    ((((وهو،وهو،وهو،وهو،    العامالعامالعامالعام    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم���        ).).).).0لتوحيد0لتوحيد0لتوحيد0لتوحيد    

    وعـام،وعـام،وعـام،وعـام،    خـاص،خـاص،خـاص،خـاص،((((إالسـالمإالسـالمإالسـالمإالسـالم    ٔانٔانٔانٔان    ذكـرذكـرذكـرذكـر����        ::::أالأالأالأالمعمعمعمع    0ملعـىن0ملعـىن0ملعـىن0ملعـىن    سـالمسـالمسـالمسـالماالٕ االٕ االٕ االٕ         لٕالسالملٕالسالملٕالسالملٕالسالم    الثالثالثالثالثالثالثالث    املعيناملعيناملعيناملعين    

    قـو@قـو@قـو@قـو@    يفيفيفيف    كامكامكامكام    اااا))))لوقاتلوقاتلوقاتلوقات    لكلكلكلك    حتحتحتحتتهتهتهته    تقعتقعتقعتقع    ا�يا�يا�يا�ي    اللغوياللغوياللغوياللغوي    ãستسالمãستسالمãستسالمãستسالم    هوهوهوهو    أالأالأالأالمعمعمعمع    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    ))))ؤاؤاؤاؤامعمعمعمع

ِ     ِدينِ ِدينِ ِدينِ ِدينِ     اkفََغْريَ اkفََغْريَ اkفََغْريَ اkفََغْريَ ﴿﴿﴿﴿    ::::تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل lmا ِ lmا ِ lmا ِ lmْسملََ     َوَ@ُ َوَ@ُ َوَ@ُ َوَ@ُ     يَْبُغونَ يَْبُغونَ يَْبُغونَ يَْبُغونَ     اkْسملََ اkْسملََ اkْسملََ اkَماَواِت     ِيف ِيف ِيف ِيف     َمنَمنَمنَمن    ا lَماَواِت الس lَماَواِت الس lَماَواِت الس lْرضضضِض ِ ِ ِ     السkْرَواْالkْرَواْالkْرَواْالkلَْيهِ         َوَكْرًهاَوَكْرًهاَوَكْرًهاَوَكْرًها    َطْوعًاَطْوعًاَطْوعًاَطْوعًا    َواْال
~
لَْيهِ َوا
~
لَْيهِ َوا
~
لَْيهِ َوا
~
    َوا

        ].].].].٨٣٨٣٨٣٨٣    ::::معرانمعرانمعرانمعران    آلآلآلآل[[[[    ﴾﴾﴾﴾ُعونَ ُعونَ ُعونَ ُعونَ يُْرجَ يُْرجَ يُْرجَ يُْرجَ 

ْسَالمُ     بُِينَ بُِينَ بُِينَ بُِينَ ««««    احلديث؟احلديث؟احلديث؟احلديث؟    يفيفيفيف    معنامعنامعنامعنا    املراداملراداملراداملراد    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    ماماماما
~
ْسَالمُ اْال
~
ْسَالمُ اْال
~
ْسَالمُ اْال
~
ٍس         عََىل عََىل عََىل عََىل         اْال ٍس َمخْ ٍس َمخْ ٍس َمخْ     ا�يا�يا�يا�ي        اخلاصاخلاصاخلاصاخلاص        إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم        » » » » َمخْ

        ....    ----وسملوسملوسملوسمل    وآ@وآ@وآ@وآ@    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----    النيبالنيبالنيبالنيب    بهبهبهبه    جاءجاءجاءجاء
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ْسَالمُ     بُِينَ بُِينَ بُِينَ بُِينَ ««««    ::::قالقالقالقال
~
ْسَالمُ اْال
~
ْسَالمُ اْال
~
ْسَالمُ اْال
~
ٍس     عََىل عََىل عََىل عََىل     اْال ٍس َمخْ ٍس َمخْ ٍس َمخْ ُ         ٕاالl ٕاالl ٕاالl ٕاالl         ٕاَ@َ ٕاَ@َ ٕاَ@َ ٕاَ@َ         َال َال َال َال     اkنْ اkنْ اkنْ اkنْ     َشهَاَدةِ َشهَاَدةِ َشهَاَدةِ َشهَاَدةِ     ::::َمخْ lmا ُ lmا ُ lmا ُ lmٔاسسٔاسسٔاسسٔاسس        ومخسومخسومخسومخس            دعامئدعامئدعامئدعامئ        مخسمخسمخسمخس        »»»»ا....        

    ٔاهنأاهنأاهنأاهنا        ٕامإامإامإاما        ٔاهنأاهنأاهنأاهنا        عىلعىلعىلعىل        ) ) ) ) ةُ ةُ ةُ ةُ شهادشهادشهادشهاد        ( ( ( ( 0لرفع0لرفع0لرفع0لرفع        وتقرأ وتقرأ وتقرأ وتقرأ     ،،،،    مخسمخسمخسمخس    منمنمنمن    بدلبدلبدلبدل    ٔاهنأاهنأاهنأاهنا    عىلعىلعىلعىل    0لك0لك0لك0لكرسرسرسرس    ))))ةِ ةِ ةِ ةِ شهادشهادشهادشهاد((((    تقرأ تقرأ تقرأ تقرأ     

    شـهادةشـهادةشـهادةشـهادة    يهيهيهيه    تقـديرهتقـديرهتقـديرهتقـديره    حمحمحمحمـذوفـذوفـذوفـذوف    ملبتـدأ ملبتـدأ ملبتـدأ ملبتـدأ     خـخـخـخـربربربرب    يهيهيهيه    ٔاؤاؤاؤاو    شهادةشهادةشهادةشهادة    مهنامهنامهنامهنا    تقديرهتقديرهتقديرهتقديره    حمحمحمحمذوفذوفذوفذوف    خلخلخلخلربربربرب    مبتدأ مبتدأ مبتدأ مبتدأ 

    وٕامــاوٕامــاوٕامــاوٕامــا    مرفوعــةمرفوعــةمرفوعــةمرفوعــة    ٕامــإامــإامــإامــا    ((((قـالقـالقـالقـال    فقــفقــفقــفقــطططط    الــوالــوالــوالــو,,,,نينينيني    ذكــرذكــرذكــرذكــر    العثالعثالعثالعثميميميميـنيـنيـنيـني    فالــشـيفالــشـيفالــشـيفالــشـيخخخخ    منــصوبة،منــصوبة،منــصوبة،منــصوبة،    تكــونتكــونتكــونتكــون    وقـدوقـدوقـدوقـد

    شهادةشهادةشهادةشهادة    ٔاعينٔاعينٔاعينٔاعين((((ٔاعين،ٔاعين،ٔاعين،ٔاعين،    مبعىنمبعىنمبعىنمبعىن    فعلفعلفعلفعل    حذفحذفحذفحذف    ٔاساسٔاساسٔاساسٔاساس    عىلعىلعىلعىل    ٔايضأايضأايضأايضا    منصوبةمنصوبةمنصوبةمنصوبة    ٕامإامإامإاما    يهيهيهيه    ٕامنإامنإامنإامنا    ))))جمجمجمجمرورة،رورة،رورة،رورة،

ُ     ٕاالl ٕاالl ٕاالl ٕاالl     ٕاَ@َ ٕاَ@َ ٕاَ@َ ٕاَ@َ     َال َال َال َال     اkنْ اkنْ اkنْ اkنْ  lmا ُ lmا ُ lmا ُ lmاملعىناملعىناملعىناملعىن) ) ) )         ةَ ةَ ةَ ةَ شهادشهادشهادشهاد        ةُ ةُ ةُ ةُ شهادشهادشهادشهاد        ةِ ةِ ةِ ةِ شهادشهادشهادشهاد( ( ( (         مخسمخسمخسمخس        عىلعىلعىلعىل        إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم        بينبينبينبين        القاالقاالقاالقائئئئلللل    قالقالقالقال    ٕاذإاذإاذإاذا))))    ا    

        ....حصيحصيحصيحصيحححح،،،،    لكلكلكلكهههه

    و0طنًا،و0طنًا،و0طنًا،و0طنًا،        ظاهًراظاهًراظاهًراظاهًرا        مبقتضاهامبقتضاهامبقتضاهامبقتضاها        عامالً عامالً عامالً عامالً         ملعناهاملعناهاملعناهاملعناها        عارفًاعارفًاعارفًاعارفًا    اللكمةاللكمةاللكمةاللكمة    هبذههبذههبذههبذه    التلكمالتلكمالتلكمالتلكم    يهيهيهيه    الالالاليتيتيتيت::::الشهادةالشهادةالشهادةالشهادة        معىنمعىنمعىنمعىن

        ....هللاهللاهللاهللا    ٕاالٕاالٕاالٕاال    ٕا@ٕا@ٕا@ٕا@    الالالال    ٔانٔانٔانٔان))))ةَ ةَ ةَ ةَ شهادشهادشهادشهاد    ٔاؤاؤاؤاو    ةِ ةِ ةِ ةِ شهادشهادشهادشهاد    ٔاؤاؤاؤاو     ُ ُ ُ ُةةةةشهادشهادشهادشهاد    ((((    ::::قالقالقالقال

ُ     ٕاالl ٕاالl ٕاالl ٕاالl     ٕاَ@َ ٕاَ@َ ٕاَ@َ ٕاَ@َ     َال َال َال َال     اkنْ اkنْ اkنْ اkنْ     َشهَاَدةِ َشهَاَدةِ َشهَاَدةِ َشهَاَدةِ     ««««     lmا ُ lmا ُ lmا ُ lmبعضبعضبعضبعض    ٔالنٔالنٔالنٔالن    هللاهللاهللاهللا    ٕاالٕاالٕاالٕاال    حبقحبقحبقحبق    معبودمعبودمعبودمعبود    الالالال    ٔاؤاؤاؤاو    هللاهللاهللاهللا    ٕاالٕاالٕاالٕاال    حقحقحقحق    معبودمعبودمعبودمعبود    الالالال    »»»»ا    

    يـدعىيـدعىيـدعىيـدعى    رجـلرجـلرجـلرجـل    ،،،،    املتلكمـنياملتلكمـنياملتلكمـنياملتلكمـني    مـنمـنمـنمـن    النظـارالنظـارالنظـارالنظـار    مـنمـنمـنمـن    حـىتحـىتحـىتحـىت    جـًداجـًداجـًداجـًدا    كثـريكثـريكثـريكثـري    املعـىناملعـىناملعـىناملعـىن    هذاهذاهذاهذا    جيهلجيهلجيهلجيهل    الناسالناسالناسالناس

    ٔانٔانٔانٔان    فيـهفيـهفيـهفيـه    ذكـرذكـرذكـرذكـر    الكتـابالكتـابالكتـابالكتـاب    هذاهذاهذاهذا    أالشاعرةأالشاعرةأالشاعرةأالشاعرة    عقاعقاعقاعقائئئئدددد    يفيفيفيف    الالالالربربربرباهنياهنياهنياهني    ٔامٔامٔامٔام    ٔامسهٔامسهٔامسهٔامسه    كتابكتابكتابكتاب    ٔالفٔالفٔالفٔالف    السـنوالسـنوالسـنوالسـنويسيسيسيس

    هذاهذاهذاهذا        ليسليسليسليس        ولكنولكنولكنولكن))))    ههههااااعادعادعادعاد    ماماماما    لكلكلكلك    ٕاليهٕاليهٕاليهٕاليه    املفتقراملفتقراملفتقراملفتقر    سواهسواهسواهسواه    عامعامعامعام    املسـتغىناملسـتغىناملسـتغىناملسـتغىن    هوهوهوهو    ((((إال@إال@إال@إال@    ٔاؤاؤاؤاو    ٕا@ٕا@ٕا@ٕا@    الالالال    معىنمعىنمعىنمعىن

    بنيبنيبنيبني        واواواوا))))اااامصمصمصمصةةةة        املفاصò،املفاصò،املفاصò،املفاصò،        و�¿و�¿و�¿و�¿        املعبود،املعبود،املعبود،املعبود،    مبعىنمبعىنمبعىنمبعىن    إال@إال@إال@إال@    ٕامنإامنإامنإامنا    الربالربالربالرب    معىنمعىنمعىنمعىن    هذاهذاهذاهذا    إال@،إال@،إال@،إال@،    معىنمعىنمعىنمعىن    هوهوهوهو

    مبعـىنمبعـىنمبعـىنمبعـىن    إال@إال@إال@إال@    ٔانٔانٔانٔان    مبعـىنمبعـىنمبعـىنمبعـىن    هـوهـوهـوهـو    ا�يا�يا�يا�ي    املعـىناملعـىناملعـىناملعـىن    هـذاهـذاهـذاهـذا    يفيفيفيف    ،،،،    يهيهيهيه    ٕامنـإامنـإامنـإامنـا    ٕاليهٕاليهٕاليهٕاليه    ٔارسلوأارسلوأارسلوأارسلوا    منمنمنمن    وبنيوبنيوبنيوبني    أالنبياءأالنبياءأالنبياءأالنبياء

    اخلالقاخلالقاخلالقاخلالق        هوهوهوهو        هللاهللاهللاهللا        بأنبأنبأنبأن        يؤمنونيؤمنونيؤمنونيؤمنون        اكنوااكنوااكنوااكنوا        قريقريقريقريشششش        فكفارفكفارفكفارفكفار        ،،،،    العبادةالعبادةالعبادةالعبادة    ٕاليهٕاليهٕاليهٕاليه    ترصفترصفترصفترصف    ا�يا�يا�يا�ي    احلقاحلقاحلقاحلق    املعبوداملعبوداملعبوداملعبود

ََولَنئنئنئِنئ ِ ِ ِ ﴿﴿﴿﴿ ََول ََول نْ     َساkلَْهتُمَساkلَْهتُمَساkلَْهتُمَساkلَْهتُم    َول lنْ م lنْ م lنْ م lَخلََقهُـمْ َخلََقهُـمْ َخلََقهُـمْ َخلََقهُـمْ     م     lلََيُقـولُن lلََيُقـولُن lلََيُقـولُن lلََيُقـولُن     ُ lmا ُ lmا ُ lmا ُ lmلَْهتُم    َولَـَولَـَولَـَولَـنئنئنئِنئ ِ ِ ِ ﴿﴿﴿﴿    ].].].].٨٨٨٨٧٧٧٧    ::::الزخـرفالزخـرفالزخـرفالزخـرف[[[[    ﴾﴾﴾﴾اkلَْهتُمَسـاkلَْهتُمَسـاkلَْهتُمَسـاkـنْ     َسـا lـنْ م lـنْ م lـنْ م lَخلَـَق َخلَـَق َخلَـَق َخلَـَق     م    

َماَواِت  lَماَواِت الس lَماَواِت الس lَماَواِت الس lْرضضضَض َ َ َ     السkْرَواْالkْرَواْالkْرَواْالkَواْال     lلََيُقولُن lلََيُقولُن lلََيُقولُن lلََيُقولُن     lَخلََقهُن lَخلََقهُن lَخلََقهُن lالربوبيـةالربوبيـةالربوبيـةالربوبيـة    يعرفونيعرفونيعرفونيعرفون    وووو        ].].].].٩٩٩٩    ::::الزخرفالزخرفالزخرفالزخرف[[[[    ﴾﴾﴾﴾الَْعِلميُ الَْعِلميُ الَْعِلميُ الَْعِلميُ     الَْعزِيزُ الَْعزِيزُ الَْعزِيزُ الَْعزِيزُ     َخلََقهُن    

    يـؤمنيـؤمنيـؤمنيـؤمن    مـنمـنمـنمـن    الكفـارالكفـارالكفـارالكفـار    مـنمـنمـنمـن        كـذ¿كـذ¿كـذ¿كـذ¿    وووو    ﴾،﴾،﴾،﴾،الَْعِلـميُ الَْعِلـميُ الَْعِلـميُ الَْعِلـميُ     الَْعزِيزُ الَْعزِيزُ الَْعزِيزُ الَْعزِيزُ ﴿﴿﴿﴿    قالواقالواقالواقالوا    والصفاتوالصفاتوالصفاتوالصفات    أالسامءأالسامءأالسامءأالسامء    ويعرفونويعرفونويعرفونويعرفون

    كذ¿كذ¿كذ¿كذ¿        ؤانهؤانهؤانهؤانه        احلسـىناحلسـىناحلسـىناحلسـىن    أالسامءأالسامءأالسامءأالسامء    @@@@    وتعاىلوتعاىلوتعاىلوتعاىل    سـبحانهسـبحانهسـبحانهسـبحانه    ؤانهؤانهؤانهؤانه    اخلالق،اخلالق،اخلالق،اخلالق،    هوهوهوهو    هللاهللاهللاهللا    ٔانٔانٔانٔان    ويعملويعملويعملويعمل    0لبعث،0لبعث،0لبعث،0لبعث،

    0لبعث،0لبعث،0لبعث،0لبعث،    ويؤمنويؤمنويؤمنويؤمن    وأالروأالروأالروأالرضضضض    السامواتالسامواتالسامواتالساموات    لقلقلقلقخخخخ    ا�يا�يا�يا�ي    هوهوهوهو    وتعاىلوتعاىلوتعاىلوتعاىل    سـبحانهسـبحانهسـبحانهسـبحانه    ؤانهؤانهؤانهؤانه    وحيىي،وحيىي،وحيىي،وحيىي،    مييتمييتمييتمييت

َىل     اkنِظْرِين اkنِظْرِين اkنِظْرِين اkنِظْرِين     قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ ﴿﴿﴿﴿    هللاهللاهللاهللا    لعنةلعنةلعنةلعنة    عليهعليهعليهعليه    ٕابليسٕابليسٕابليسٕابليس
~
َىل ا
~
َىل ا
~
َىل ا
~
        ].].].].١١١١٤٤٤٤    ::::أالعرافأالعرافأالعرافأالعراف[[[[    ﴾﴾﴾﴾يُْبَعثُونَ يُْبَعثُونَ يُْبَعثُونَ يُْبَعثُونَ     يَْومِ يَْومِ يَْومِ يَْومِ     ا
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        يقوليقوليقوليقول        اجلزاجلزاجلزاجلزئئئئيةيةيةية        هذههذههذههذه        يفيفيفيف        ينخدعونينخدعونينخدعونينخدعون    املسلمنياملسلمنياملسلمنياملسلمني    منمنمنمن    الناسالناسالناسالناس    بعضبعضبعضبعض    ٔالنٔالنٔالنٔالن    تنخدعتنخدعتنخدعتنخدع    ٔانٔانٔانٔان    ٕاaكٕاaكٕاaكٕاaك    فٕاaكفٕاaكفٕاaكفٕاaك    

    واواواواحملحملحملحملـىي،ـىي،ـىي،ـىي،    والرازق،والرازق،والرازق،والرازق،    اخلالق،اخلالق،اخلالق،اخلالق،    هوهوهوهو    هللاهللاهللاهللا    ٔانٔانٔانٔان    يعمليعمليعمليعمل::::¿¿¿¿        يقوليقوليقوليقول    كيف؟كيف؟كيف؟كيف؟        مؤمن،مؤمن،مؤمن،مؤمن،    الرجلالرجلالرجلالرجل    هذاهذاهذاهذا    ٔانٔانٔانٔان

    يبعـثيبعـثيبعـثيبعـث    ؤانـهؤانـهؤانـهؤانـه    املـاملـاملـاملـ����،،،،    مـا¿مـا¿مـا¿مـا¿    ؤانـهؤانـهؤانـهؤانـه    وينفـع،وينفـع،وينفـع،وينفـع،    يـيـيـيـرضرضرضرض    ؤانهؤانهؤانهؤانه    احلسـىن،احلسـىن،احلسـىن،احلسـىن،    أالسامءأالسامءأالسامءأالسامء    @@@@    ؤانؤانؤانؤان    وامليت،وامليت،وامليت،وامليت،

    توحيـدتوحيـدتوحيـدتوحيـد    بقـيبقـيبقـيبقـي    ::::نقـولنقـولنقـولنقـول    @؟@؟@؟@؟    تبقـىتبقـىتبقـىتبقـى    ماذاماذاماذاماذا        ����رررر    هناكهناكهناكهناك    ؤانؤانؤانؤان    جنة،جنة،جنة،جنة،    هناكهناكهناكهناك    ؤانؤانؤانؤان    موموموموهتهتهتهتم،م،م،م،    بعدبعدبعدبعد    اخللقاخللقاخللقاخللق

�    العبـاداتالعبـاداتالعبـاداتالعبـادات    تُـرصفتُـرصفتُـرصفتُـرصف    ٔانٔانٔانٔان    واخلـصومة،واخلـصومة،واخلـصومة،واخلـصومة،    املفاصـòاملفاصـòاملفاصـòاملفاصـò    فهيـافهيـافهيـافهيـا    الالالاليتيتيتيت    يهيهيهيه    هذاهذاهذاهذا    إاللهيةإاللهيةإاللهيةإاللهية���    فقـدفقـدفقـدفقـد    وحـدهوحـدهوحـدهوحـده    

    يـشهديـشهديـشهديـشهد    ململململ    فيكونفيكونفيكونفيكون    هللاهللاهللاهللا    لغريلغريلغريلغري    عبادتهعبادتهعبادتهعبادته    يرصفيرصفيرصفيرصف    ولكنولكنولكنولكن    عتقادات،عتقادات،عتقادات،عتقادات،ãããã    لهذهلهذهلهذهلهذه    معتقدمعتقدمعتقدمعتقد    املرءاملرءاملرءاملرء    يكونيكونيكونيكون

            احلقيقة،احلقيقة،احلقيقة،احلقيقة،    عىلعىلعىلعىل    هللاهللاهللاهللا    ٕاالٕاالٕاالٕاال    ٕا@ٕا@ٕا@ٕا@    الالالال    ٔانٔانٔانٔان

ُ     ٕاالl ٕاالl ٕاالl ٕاالl     ٕاَ@َ ٕاَ@َ ٕاَ@َ ٕاَ@َ     َال َال َال َال     «««« lmا ُ lmا ُ lmا ُ lmــىضىضىضىض    »»»»ا �    إاللهيــةإاللهيــةإاللهيــةإاللهيــة    تثبــتتثبــتتثبــتتثبــت    ٔانٔانٔانٔان    تقتــتقتــتقتــتقت���    ربوبيتــهربوبيتــهربوبيتــهربوبيتــه    ٕاثبــاتٕاثبــاتٕاثبــاتٕاثبــات    ذ¿ذ¿ذ¿ذ¿    ويتــضمنويتــضمنويتــضمنويتــضمن    وحــدهوحــدهوحــدهوحــده    

�    العبادةالعبادةالعبادةالعبادة    فتثبتفتثبتفتثبتفتثبت    هللاهللاهللاهللا    ٕاالٕاالٕاالٕاال    حبقحبقحبقحبق    معبودمعبودمعبودمعبود    الالالال    يعينيعينيعينيعين    هللاهللاهللاهللا    ٕاالٕاالٕاالٕاال    ٕا@ٕا@ٕا@ٕا@    الالالال    معىنمعىنمعىنمعىن    يبقىيبقىيبقىيبقى    ٕالوهيتهٕالوهيتهٕالوهيتهٕالوهيته    وٕاثباتوٕاثباتوٕاثباتوٕاثبات���    
    فإالثباتفإالثباتفإالثباتفإالثبات    وٕاثباتوٕاثباتوٕاثباتوٕاثبات    نفينفينفينفي    هللاهللاهللاهللا    ٕاالٕاالٕاالٕاال    ٕا@ٕا@ٕا@ٕا@    الالالال    لكلكلكلكمةمةمةمة    ٔانٔانٔانٔان    انتانتانتانتهبهبهبهبواواواوا    و�¿و�¿و�¿و�¿    ،،،،����    هللاهللاهللاهللا    سوىسوىسوىسوى    عامعامعامعام    نفهيانفهيانفهيانفهياوت وت وت وت 

    رجـالً رجـالً رجـالً رجـالً     ٔانٔانٔانٔان    لـولـولـولـو    ااااحملحملحملحملضضضض    إالثباتإالثباتإالثباتإالثبات    ٔالنٔالنٔالنٔالن    ٔايضأايضأايضأايضا    ينفعينفعينفعينفع    الالالال    ااااحملحملحملحملضضضض    والنفيوالنفيوالنفيوالنفي    يكفي،يكفي،يكفي،يكفي،    والوالوالوال    ينفعينفعينفعينفع    الالالال    ااااحملحملحملحملضضضض

0�    والعياذوالعياذوالعياذوالعياذ    يكونيكونيكونيكون    ٔانٔانٔانٔان    ينفيينفيينفيينفي    هذاهذاهذاهذا    هلهلهلهل    ٕا@ٕا@ٕا@ٕا@    هللاهللاهللاهللا    قالقالقالقال�0�0�    ؤانؤانؤانؤان    ٕا@،ٕا@،ٕا@،ٕا@،    بـوذابـوذابـوذابـوذا    ٔانٔانٔانٔان    معتقدهمعتقدهمعتقدهمعتقده    ويفويفويفويف    عندهعندهعندهعنده    0

    سارترسارترسارترسارتر        بولبولبولبول        جونجونجونجون        ٔامٔامٔامٔامثثثثالالالال        اكلوجودينياكلوجودينياكلوجودينياكلوجوديني        ٕا@ٕا@ٕا@ٕا@        الالالال        قالقالقالقال        وٕاذاوٕاذاوٕاذاوٕاذا    ينفي،ينفي،ينفي،ينفي،    الالالال    ٕا@ٕا@ٕا@ٕا@    عزيرعزيرعزيرعزير    ؤانؤانؤانؤان    ٕا@،ٕا@،ٕا@،ٕا@،    املسـياملسـياملسـياملسـيحححح

    الالالال    وهـذاوهـذاوهـذاوهـذا    ٕا@،ٕا@،ٕا@،ٕا@،    هنـاكهنـاكهنـاكهنـاك    يكـونيكـونيكـونيكـون    ٔالنٔالنٔالنٔالن    حمحمحمحمـضـضـضـض    تعطيـلتعطيـلتعطيـلتعطيـل    حمحمحمحمـض،ـض،ـض،ـض،    نفينفينفينفي    فهذافهذافهذافهذا    احلقريةاحلقريةاحلقريةاحلقرية    الفئةالفئةالفئةالفئة    وهؤالءوهؤالءوهؤالءوهؤالء
        ....أالمرأالمرأالمرأالمر    حقيقةحقيقةحقيقةحقيقة    يفيفيفيف    عاقلعاقلعاقلعاقل    بهبهبهبه    يقوليقوليقوليقول

�        وٕاثباوٕاثباوٕاثباوٕاثباهتهتهتهتاااا        هللاهللاهللاهللا        سوىسوىسوىسوى        عامعامعامعام        العبادةالعبادةالعبادةالعبادة        نفينفينفينفي        : : : : آيةآيةآيةآية        منمنمنمن        ٔاكٔاكٔاكٔاكرثرثرثرث    يفيفيفيف    ٔاىتٔاىتٔاىتٔاىت    وإالثباتوإالثباتوإالثباتوإالثبات    النفيالنفيالنفيالنفي    منمنمنمن    البدالبدالبدالبد    ٕاذنٕاذنٕاذنٕاذن���    
ذْ ﴿﴿﴿﴿    ::::تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    قالقالقالقال    كامكامكامكام    ����

~
ذْ َوا
~
ذْ َوا
~
ذْ َوا
~
ْبَراِهميُ     قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ     َوا

~
ْبَراِهميُ ا
~
ْبَراِهميُ ا
~
ْبَراِهميُ ا
~
ِبيهِ     ا kِبيهِ الkِبيهِ الkِبيهِ الkِين     َوقَْوِمهِ َوقَْوِمهِ َوقَْوِمهِ َوقَْوِمهِ     الl ن

~
lِين ا ن
~
lِين ا ن
~
lِين ا ن
~
ا    بََراءٌ بََراءٌ بََراءٌ بََراءٌ     ا lم اّمِ lم اّمِ lم اّمِ lم     ::::الزخـرفالزخـرفالزخـرفالزخـرف[[[[    ﴾﴾﴾﴾تَْعُبُدونَ تَْعُبُدونَ تَْعُبُدونَ تَْعُبُدونَ     ّمِ

الl ﴿﴿﴿﴿    فقــفقــفقــفقــطططط    ].].].].٢٢٢٢٦٦٦٦
~
الl ا
~
الl ا
~
الl ا
~
ي    ا ِ lيا� ِ lيا� ِ lيا� ِ lــهُ     فََطــَرِين فََطــَرِين فََطــَرِين فََطــَرِين     ا�l ن

~
lــهُ فَا ن
~
lــهُ فَا ن
~
lــهُ فَا ن
~
َهيِْدينِ     فَا َهيِْدينِ ســـَ َهيِْدينِ ســـَ َهيِْدينِ ســـَ ــا    ****    ســـَ ــاَوَجَعلَهَ ــاَوَجَعلَهَ ــاَوَجَعلَهَ َمــةً     َوَجَعلَهَ ِ َمــةً َ ِ َمــةً َ ِ َمــةً َ lهُــمْ     َعِقِبــهِ َعِقِبــهِ َعِقِبــهِ َعِقِبــهِ     ِيف ِيف ِيف ِيف     0َِقيَــةً 0َِقيَــةً 0َِقيَــةً 0َِقيَــةً     لكلكلكَلكِ lهُــمْ لََعل lهُــمْ لََعل lهُــمْ لََعل     لََعل

lِين         ﴿﴿﴿﴿    يهيهيهيه    الالالاليتيتيتيت    التوحيدالتوحيدالتوحيدالتوحيد    لكلكلكلكمةمةمةمة    يهيهيهيه    هذههذههذههذه    مةمةمةمةاللكاللكاللكاللك    ].].].].٢٨٢٨٢٨٢٨    ،،،،٢٢٢٢٧٧٧٧    ::::الزخرفالزخرفالزخرفالزخرف[[[[    ﴾﴾﴾﴾يَْرِجُعونَ يَْرِجُعونَ يَْرِجُعونَ يَْرِجُعونَ  ن
~
lِين ا ن
~
lِين ا ن
~
lِين ا ن
~
    بََراءٌ بََراءٌ بََراءٌ بََراءٌ         ا

ا lم اّمِ lم اّمِ lم اّمِ lم الl     ****    تَْعُبُدونَ تَْعُبُدونَ تَْعُبُدونَ تَْعُبُدونَ     ّمِ
~
الl ا
~
الl ا
~
الl ا
~
ي    ا ِ lيا� ِ lيا� ِ lيا� ِ lالعبادةالعبادةالعبادةالعبادة        ؤاثبتؤاثبتؤاثبتؤاثبت        معبودامعبودامعبودامعبوداهتهتهتهتمممم    منمنمنمن    فتفتفتفتربربربربأ أ أ أ     ﴾﴾﴾﴾ا�        ����    روايةروايةروايةرواية        يفيفيفيف        و�¿و�¿و�¿و�¿        ،،،،����        

    ويفويفويفويف    »»»»هللاهللاهللاهللا    يوحـديوحـديوحـديوحـد    ٔانٔانٔانٔان    عـىلعـىلعـىلعـىل    مخسمخسمخسمخس    عىلعىلعىلعىل    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    بينبينبينبين««««    ::::قالقالقالقال    احلديثاحلديثاحلديثاحلديث    هذاهذاهذاهذا    يفيفيفيف    ٔايضأايضأايضأايضا    ملسململسململسململسمل

    ويكفـرويكفـرويكفـرويكفـر    هللاهللاهللاهللا    يعبديعبديعبديعبد    ٔانٔانٔانٔان    عىلعىلعىلعىل    مخسمخسمخسمخس    عىلعىلعىلعىل    ممممإالسالإالسالإالسالإالسال    بينبينبينبين««««    قالقالقالقال    مسملمسملمسملمسمل    عندعندعندعند    ٔايضأايضأايضأايضا    ٔاخرىٔاخرىٔاخرىٔاخرى    روايةروايةروايةرواية



  النووية األربعني من الثالث الدرس 
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١١

    فََمـنفََمـنفََمـنفََمـن﴿﴿﴿﴿    قـو@قـو@قـو@قـو@    يفيفيفيف    يهيهيهيه    الـالـالـالـيتيتيتيت    النفـيالنفـيالنفـيالنفـي    هذاهذاهذاهذا    دوندوندوندون    مبامبامبامبا    ويكفرويكفرويكفرويكفر    إالثباتإالثباتإالثباتإالثبات    هذاهذاهذاهذا    هللاهللاهللاهللا    يعبديعبديعبديعبد        »»»»دونهدونهدونهدونه    مبامبامبامبا

اغُوِت     يَْكُفرْ يَْكُفرْ يَْكُفرْ يَْكُفرْ  lاغُوِت 0ِلط lاغُوِت 0ِلط lاغُوِت 0ِلط lَويُْؤِمنَويُْؤِمنَويُْؤِمنَويُْؤِمن    0ِلط     ِ lm0ِ ِ lm0ِ ِ lm0ِ ِ lm0ِ     َِتْمَسكَ     فََقدِ فََقدِ فََقدِ فََقد َتْمَسكَ اسـْ َتْمَسكَ اسـْ َتْمَسكَ اسـْ     فهـذافهـذافهـذافهـذا    ].].].].٢٥٢٥٢٥٢٥٦٦٦٦    ::::البقـرةالبقـرةالبقـرةالبقـرة[[[[    ﴾﴾﴾﴾الْـُوثَْقىالْـُوثَْقىالْـُوثَْقىالْـُوثَْقى    0ِلُْعْرَوةِ 0ِلُْعْرَوةِ 0ِلُْعْرَوةِ 0ِلُْعْرَوةِ     اسـْ

        ....هللاهللاهللاهللا    ٕاالٕاالٕاالٕاال    ٕا@ٕا@ٕا@ٕا@    الالالال    معىنمعىنمعىنمعىن

    ----وسـملوسـملوسـملوسـمل    وآ@وآ@وآ@وآ@    عليـهعليـهعليـهعليـه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----    محمدمحمدمحمدمحمد    ٔانٔانٔانٔان    معناهامعناهامعناهامعناها    اللكمةاللكمةاللكمةاللكمة    هذههذههذههذه    قلناقلناقلناقلنا    ::::))))هللاهللاهللاهللا    سولسولسولسولر ر ر ر     محمًدامحمًدامحمًدامحمًدا    ؤانؤانؤانؤان((((
ÖٔارسÖٔارسÖٔارسÖمحمـًدامحمـًدامحمـًدامحمـًدا    ؤانؤانؤانؤان    معىنمعىنمعىنمعىن    هذاهذاهذاهذا    الو²،الو²،الو²،الو²،    هذاهذاهذاهذا    قومهقومهقومهقومه    يبلغيبلغيبلغيبلغ    ٔانٔانٔانٔان    ؤامرهؤامرهؤامرهؤامره    ٕاليهٕاليهٕاليهٕاليه    ٔاؤاؤاؤاو8888    بأنبأنبأنبأن    ����    هللاهللاهللاهللا    ٔارس    

    النـاسالنـاسالنـاسالنـاس    بعضبعضبعضبعض    ٔالنٔالنٔالنٔالن    املقتاملقتاملقتاملقتىضىضىضىض    هذاهذاهذاهذا    حفحفحفحفظظظظ    منمنمنمن    البدالبدالبدالبد        مقتمقتمقتمقتىضىضىضىض    لهالهالهالها    اللكمةاللكمةاللكمةاللكمة    هذههذههذههذه    ٕامنإامنإامنإامنا    هللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول

    ثالثـةثالثـةثالثـةثالثـة    يفيفيفيف    الوهـابالوهـابالوهـابالوهـاب    عبـدعبـدعبـدعبـد    بـنبـنبـنبـن    محمـدمحمـدمحمـدمحمـد    الشـيالشـيالشـيالشـيخخخخ    فعلفعلفعلفعل    كامكامكامكام    مبقتضاهامبقتضاهامبقتضاهامبقتضاها    هللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    محمدمحمدمحمدمحمد    يعرفيعرفيعرفيعرف    قدقدقدقد

        ::::اللكمةاللكمةاللكمةاللكمة    هذههذههذههذه    مقتمقتمقتمقتىضىضىضىض    ٔاصولٔاصولٔاصولٔاصول

        ).).).).هللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    محمًدامحمًدامحمًدامحمًدا    ؤانؤانؤانؤان((((مقتمقتمقتمقتيضيضيضيض    

        ....ٔامرٔامرٔامرٔامر    فففف&&&&    طاعتهطاعتهطاعتهطاعته    ----١١١١

        ....ٔاخٔاخٔاخٔاخربربربرب    فففف&&&&    وتصديقهوتصديقهوتصديقهوتصديقه    ----٢٢٢٢

        ....وزجروزجروزجروزجر    عنهعنهعنهعنه    هنـىهنـىهنـىهنـى    ماماماما    واجتنابواجتنابواجتنابواجتناب    ----٣٣٣٣

        ....رشعرشعرشعرشع    مبامبامبامبا    ٕاالٕاالٕاالٕاال    هللاهللاهللاهللا    يعبديعبديعبديعبد    الالالال    ؤانؤانؤانؤان    ----٤٤٤٤

    عـنعـنعـنعـن    ومبلـغومبلـغومبلـغومبلـغ    خمخمخمخمربربربرب    ٔالنهٔالنهٔالنهٔالنه    ����    هللاهللاهللاهللا    بهبهبهبه    ٔامرٔامرٔامرٔامر    كامكامكامكام    هوهوهوهو    ����    النيبالنيبالنيبالنيب    بهبهبهبه    ٔامرٔامرٔامرٔامر    ماماماما    ٔالنٔالنٔالنٔالن    ::::ٔامرٔامرٔامرٔامر    فففف&&&&    طاعتهطاعتهطاعتهطاعته

        ....ربهربهربهربه

    ٔاخٔاخٔاخٔاخرب�رب�رب�رب�        ����        النيبالنيبالنيبالنيب        يعينيعينيعينيعين        الغيبياتالغيبياتالغيبياتالغيبيات        عنعنعنعن        ٔاؤاؤاؤاو        الرشعياتالرشعياتالرشعياتالرشعيات        عنعنعنعن        اخلاخلاخلاخلربربربرب    منمنمنمن    ٔائائائاي    ::::ٔاخٔاخٔاخٔاخربربربرب    فففف&&&&    تصديقهتصديقهتصديقهتصديقه

    فيقـولفيقـولفيقـولفيقـول    الهيـودالهيـودالهيـودالهيـود    املـسلموناملـسلموناملـسلموناملـسلمون    يقاتـليقاتـليقاتـليقاتـل    حـىتحـىتحـىتحـىت    الـساعةالـساعةالـساعةالـساعة    تقـومتقـومتقـومتقـوم    لنلنلنلن««««    الغيبالغيبالغيبالغيب    يفيفيفيف    تكونتكونتكونتكون    ٔاشـياءٔاشـياءٔاشـياءٔاشـياء    عنعنعنعن

    بهبهبهبه    نؤمننؤمننؤمننؤمن    ال،ال،ال،ال،    ٔامٔامٔامٔام    غيبغيبغيبغيب    »»»»فاقتÖفاقتÖفاقتÖفاقتÖ    تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    هيوديهيوديهيوديهيودي    وراوراوراورايئيئيئيئ    هللاهللاهللاهللا    عبدعبدعبدعبد    aaaa    مسملمسملمسملمسمل    aaaa    واحلجرواحلجرواحلجرواحلجر    الشجرالشجرالشجرالشجر

    املصدوقاملصدوقاملصدوقاملصدوق        الصادقالصادقالصادقالصادق        وهووهووهووهو        هللاهللاهللاهللا        ٔارسÖٔارسÖٔارسÖٔارسÖ    ،،،،����    هللاهللاهللاهللا    عندعندعندعند    منمنمنمن    رسولرسولرسولرسول    ٔالنهٔالنهٔالنهٔالنه    ملاذا؟ملاذا؟ملاذا؟ملاذا؟    ن،ن،ن،ن،نؤمنؤمنؤمنؤم    ال،ال،ال،ال،    ٔامٔامٔامٔام

        ....وسملوسملوسملوسمل    وآ@وآ@وآ@وآ@    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----
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مكمكمكمكُُ ُُ ُُ ُُ     َماَماَماَما﴿﴿﴿﴿    تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    قو@قو@قو@قو@    يفيفيفيف    كامكامكامكام    ::::وزجروزجروزجروزجر    عنهعنهعنهعنه    هنـىهنـىهنـىهنـى    ماماماما    واجتنابواجتنابواجتنابواجتناب ََ ٓآ>>>َ>َ ٓا ٓا ُسولُ     ا lُسولُ الر lُسولُ الر lُسولُ الر lَعْنهُ َعْنهُ َعْنهُ َعْنهُ         َهنَاَهنَاَهنَاَهنَامكمكمكمكُْ ُْ ُْ ُْ         َوَماَوَماَوَماَوَما        فَُخُذوهُ فَُخُذوهُ فَُخُذوهُ فَُخُذوهُ     الر    

        ].].].].٧٧٧٧    ::::احلرشاحلرشاحلرشاحلرش[[[[    ﴾﴾﴾﴾فَافَافَافَاننننَهتُواَهتُواَهتُواَهتُوا

    هللاهللاهللاهللا        صىلصىلصىلصىل- - - -         النيبالنيبالنيبالنيب        طريقطريقطريقطريق        عنعنعنعن        ٕاالٕاالٕاالٕاال    للتعبدللتعبدللتعبدللتعبد    طريقطريقطريقطريق    هناكهناكهناكهناك    ليسليسليسليس        ::::رشعرشعرشعرشع    مبامبامبامبا    ٕاالٕاالٕاالٕاال    هللاهللاهللاهللا    يعبديعبديعبديعبد    الالالال    ؤانؤانؤانؤان
    الـبعضالـبعضالـبعضالـبعض    يفعـÖيفعـÖيفعـÖيفعـÖ    مـامـامـامـا    عنـكعنـكعنـكعنـك    فـدعفـدعفـدعفـدع    املسلوكة،املسلوكة،املسلوكة،املسلوكة،    الطريقةالطريقةالطريقةالطريقة    السـنةالسـنةالسـنةالسـنة    معىنمعىنمعىنمعىن    وهذاوهذاوهذاوهذا    ----وسملوسملوسملوسمل    وآ@وآ@وآ@وآ@    عليهعليهعليهعليه

    ال،ال،ال،ال،    نقــولنقــولنقــولنقــول    ،،،،    مــشالكمــشالكمــشالكمــشالك    توجــدتوجــدتوجــدتوجــد    الالالال    يقــوليقــوليقــوليقــول    هــواههــواههــواههــواه    قبــلقبــلقبــلقبــل    مــنمــنمــنمــن    يشيشيشيشءءءء    يسـتحــسنيسـتحــسنيسـتحــسنيسـتحــسن    0السـتحــسان0السـتحــسان0السـتحــسان0السـتحــسان

    عقـÖعقـÖعقـÖعقـÖ    يقـدميقـدميقـدميقـدم    هـذاهـذاهـذاهـذا    ))))رشlعرشlعرشlعرشlع    فقـدفقـدفقـدفقـد    رشعـيرشعـيرشعـيرشعـي    دليلدليلدليلدليل    بالبالبالبال    ٔائائائاي––––    اسـتحسناسـتحسناسـتحسناسـتحسن    منمنمنمن    ((((    ::::يقوليقوليقوليقول    الشافعيالشافعيالشافعيالشافعي

    ٔايـضا،ٔايـضا،ٔايـضا،ٔايـضا،    الـرشعالـرشعالـرشعالـرشع    عـىلعـىلعـىلعـىل    املوهومـةاملوهومـةاملوهومـةاملوهومـة    املـصااملـصااملـصااملـصاحلحلحلحل    ٔايـضأايـضأايـضأايـضا    النـاسالنـاسالنـاسالنـاس    بعضبعضبعضبعض    كتقدكتقدكتقدكتقدميميميمي    والرشعوالرشعوالرشعوالرشع    النقلالنقلالنقلالنقل    عىلعىلعىلعىل

        ....0لوجد0لوجد0لوجد0لوجد    هللاهللاهللاهللا    يعبديعبديعبديعبد    منمنمنمن    فينافينافينافينا    يكونيكونيكونيكون    ٔانٔانٔانٔان    ااااجتجتجتجتاهاهاهاه    يفيفيفيفااااينينينين    هذاهذاهذاهذا    كذ¿كذ¿كذ¿كذ¿

    بدعـةبدعـةبدعـةبدعـة    اكناكناكناكن    ولـوولـوولـوولـو    شـيئًاشـيئًاشـيئًاشـيئًا    فعـلفعـلفعـلفعـل    ٕاذإاذإاذإاذا    الغـالةالغـالةالغـالةالغـالة    الصوفيةالصوفيةالصوفيةالصوفية    صدره،صدره،صدره،صدره،    يفيفيفيف    جيدهاجيدهاجيدهاجيدها    الالالاليتيتيتيت    أالشـياءأالشـياءأالشـياءأالشـياء    ::::الوجدالوجدالوجدالوجد

        هيـزتونهيـزتونهيـزتونهيـزتون    ثثثثالالالالمـ مـ مـ مـ     0لوجـد0لوجـد0لوجـد0لوجـد    الـصوفيةالـصوفيةالـصوفيةالـصوفية    ٔانٔانٔانٔان    فنقولفنقولفنقولفنقولحصحصحصحص،،،،    الفعلالفعلالفعلالفعل    هذاهذاهذاهذا    ٔاكيدٔاكيدٔاكيدٔاكيد    ¿¿¿¿    يقوليقوليقوليقول    راحةراحةراحةراحةبببب    وشعروشعروشعروشعر

    يقوليقوليقوليقول        الليلالليلالليلالليل        آخرآخرآخرآخر        يفيفيفيف        ويأويأويأويأيتيتيتيت        مددمددمددمدد        وهللاوهللاوهللاوهللا        و²و²و²و²        بقدميهبقدميهبقدميهبقدميه        ويقبضويقبضويقبضويقبض        0حل0حل0حل0حلرضرضرضرضةةةة    يُسمييُسمييُسمييُسمي    فففف&&&&    ويßيلونويßيلونويßيلونويßيلون

    اTورةاTورةاTورةاTورة    جـرaنجـرaنجـرaنجـرaن    مـنمـنمـنمـن    الرaضـةالرaضـةالرaضـةالرaضـة    مـنمـنمـنمـن    النفـسـيةالنفـسـيةالنفـسـيةالنفـسـية    الراحـةالراحـةالراحـةالراحـة    جعجعجعجعيبـة،يبـة،يبـة،يبـة،    نفـسـيةنفـسـيةنفـسـيةنفـسـية    براحـةبراحـةبراحـةبراحـة    شعرتشعرتشعرتشعرت    ٔاأٔأا����

    تـؤديتـؤديتـؤديتـؤدي    طبياطبياطبياطبيا    ساعةساعةساعةساعة    ونصفونصفونصفونصف    ساعةساعةساعةساعة    ربعربعربعربع    ملدةملدةملدةملدة    فالرaضةفالرaضةفالرaضةفالرaضة    ،،،،    الهرموالهرموالهرموالهرمو����تتتت    بعضبعضبعضبعض    وٕافرازوٕافرازوٕافرازوٕافراز    اTمويةاTمويةاTمويةاTموية

    عنـدهعنـدهعنـدهعنـده    جتجتجتجتـدـدـدـد    دادادادامئمئمئمئاااا    الكسولالكسولالكسولالكسول    دادادادامئمئمئمئاااا    جيلسجيلسجيلسجيلس    ا�يا�يا�يا�ي    و�¿و�¿و�¿و�¿    السعادةالسعادةالسعادةالسعادة    تتتتهرموهرموهرموهرمو����    بعضبعضبعضبعض    ٕافرازٕافرازٕافرازٕافراز    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل

    فتفتفتفتججججـدمهـدمهـدمهـدمه    حقحقحقحق    هللاهللاهللاهللا    منمنمنمن    يقربنايقربنايقربنايقربنا    ماماماما    لكلكلكلك    يقوليقوليقوليقول    بعضهمبعضهمبعضهمبعضهم    بسعادةبسعادةبسعادةبسعادة    يشعريشعريشعريشعر    احلركةاحلركةاحلركةاحلركة    معمعمعمع    فاملهمفاملهمفاملهمفاملهم    ،،،،    ÌٓبةÌٓبةÌٓبةÌٓبة

    ٔالنٔالنٔالنٔالن        ²²²²ووووورورورور        0لرو0،²لرو0،²لرو0،²لرو²،        0لرشاب0لرشاب0لرشاب0لرشاب        ويسمونهويسمونهويسمونهويسمونه    عندمه،عندمه،عندمه،عندمه،    ا�كرا�كرا�كرا�كر    جمجمجمجمالسالسالسالس    يفيفيفيف    احلشياحلشياحلشياحلشيشششش    يرشبونيرشبونيرشبونيرشبون

    ،،،،النجـسةالنجـسةالنجـسةالنجـسة    ملـسكرةملـسكرةملـسكرةملـسكرةاااا    اااا))))ـدراتـدراتـدراتـدرات    منمنمنمن    شيشيشيشيششششاحل احل احل احل     وووو    بسعادةبسعادةبسعادةبسعادة    يشعريشعريشعريشعر    احلشياحلشياحلشياحلشيشششش    يرشبيرشبيرشبيرشب    ملاملاملاملا    هوهوهوهو
    والـروالـروالـروالـرؤؤؤؤىىىى    0ملنامـات0ملنامـات0ملنامـات0ملنامـات    ����    هللاهللاهللاهللا    نعبدنعبدنعبدنعبد    الالالال    كذ¿كذ¿كذ¿كذ¿    ����    النيبالنيبالنيبالنيب    رشعهرشعهرشعهرشعه    مبامبامبامبا    ٕاالٕاالٕاالٕاال    ����    هللاهللاهللاهللا    يعبديعبديعبديعبد    فالفالفالفال

    ُعـُعـُعـُعـيصيصيصِيص ِ ِ ِ     ومـاومـاومـاومـا    أالرأالرأالرأالرضضضض    يفيفيفيف    الـشـيطانالـشـيطانالـشـيطانالـشـيطان    ُعبـدُعبـدُعبـدُعبـد    مفمفمفمفاااا    ورورورورؤؤؤؤىىىى    مناماتمناماتمناماتمنامات    حياحياحياحياهتهتهتهتمممم    لكلكلكلك    الناسالناسالناسالناس    منمنمنمن        ٔالنٔالنٔالنٔالن

        ....مناماتمناماتمناماتمنامات    لكلكلكلكهاهاهاها    هناهناهناهنا    مرصمرصمرصمرص    يفيفيفيف    عندعندعندعند����    الالالاليتيتيتيت    أالأالأالأالرضرضرضرضحةحةحةحة    فلكفلكفلكفلك    0ملنامات0ملنامات0ملنامات0ملنامات    ٕاالٕاالٕاالٕاال    0لكفر0لكفر0لكفر0لكفر    ����    هللاهللاهللاهللا

        ....رسو@رسو@رسو@رسو@    ؤانهؤانهؤانهؤانه    عبدهعبدهعبدهعبده    بأنهبأنهبأنهبأنه    فوصفهفوصفهفوصفهفوصفه))))    ،،،،����    ورسو@ورسو@ورسو@ورسو@    عبدهعبدهعبدهعبده    محمًدامحمًدامحمًدامحمًدا    ؤانؤانؤانؤان    ((((ملسململسململسململسمل    روايةروايةروايةرواية    يفيفيفيف
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    مممممممملـوكلـوكلـوكلـوك    ����    النيبالنيبالنيبالنيب    ٔانٔانٔانٔان    ٔائائائاي    العابد،العابد،العابد،العابد،    اململوكاململوكاململوكاململوك    العبدالعبدالعبدالعبد    ٔائائائاي----غايهتاغايهتاغايهتاغايهتا    العبادةالعبادةالعبادةالعبادة    منمنمنمن    بلغبلغبلغبلغ    ا�يا�يا�يا�ي        ))))عبدهعبدهعبدهعبده((((

�    مممم����    ٔائائائاي    مممممممملوكلوكلوكلوك    عابد،عابد،عابد،عابد،    ؤانهؤانهؤانهؤانه���    لـيسلـيسلـيسلـيس    ٔالنٔالنٔالنٔالن    غايهتـاغايهتـاغايهتـاغايهتـا    العبوديـةالعبوديـةالعبوديـةالعبوديـة    مـنمـنمـنمـن    بلغبلغبلغبلغ    قدقدقدقد    ٔالنهٔالنهٔالنهٔالنه    وعابدوعابدوعابدوعابد    ،،،،����    

    لٕالفرالٕالفرالٕالفرالٕالفراطططط،،،،        نفينفينفينفي    عبدهعبدهعبدهعبده    فريفريفريفريطططط،،،،والتوالتوالتوالت    لٕالفرالٕالفرالٕالفرالٕالفراطططط    نفينفينفينفي    ورسو@ورسو@ورسو@ورسو@    وعبدهوعبدهوعبدهوعبده    ����النيبالنيبالنيبالنيب    منمنمنمن    ٔاعبدٔاعبدٔاعبدٔاعبد    هناكهناكهناكهناك

    اااإامنٕامنٕامنٕامن    مرمرمرمرميميميمي    بنبنبنبن    عيعيعيعيىسىسىسىس    النصارىالنصارىالنصارىالنصارى    ٔاطرتٔاطرتٔاطرتٔاطرت    كامكامكامكام        التطروينالتطروينالتطروينالتطروين««««    ::::قالقالقالقال    ����فالنيبفالنيبفالنيبفالنيب    مدحه،مدحه،مدحه،مدحه،    يفيفيفيف    والغلووالغلووالغلووالغلو
    رسالتهرسالتهرسالتهرسالته        ينكرينكرينكرينكر        منمنمنمن    فٕانفٕانفٕانفٕان    للتفريللتفريللتفريللتفريطططط،،،،    نفينفينفينفي    رسو@رسو@رسو@رسو@    وكذ¿وكذ¿وكذ¿وكذ¿        »»»»ورسو@ورسو@ورسو@ورسو@    هللاهللاهللاهللا    عبدعبدعبدعبد    فقولوافقولوافقولوافقولوا    عبدعبدعبدعبد    ٔاأٔأا����

    ٕاطـراءٕاطـراءٕاطـراءٕاطـراء    يفيفيفيف    يبـالغيبـالغيبـالغيبـالغ    الـصوفيةالـصوفيةالـصوفيةالـصوفية    بعـضبعـضبعـضبعـض    و�¿و�¿و�¿و�¿    علهيـاعلهيـاعلهيـاعلهيـا    ����    هللاهللاهللاهللا    ٔاأٔأاننننـز@ـز@ـز@ـز@    الـالـالـالـيتيتيتيت    ممممزنزنزنزنلتـهلتـهلتـهلتـه    عنعنعنعن    ينقصهينقصهينقصهينقصه

        ::::يقوليقوليقوليقول    بيتبيتبيتبيت    للبوصرييللبوصرييللبوصرييللبوصريي    الالالالربربربربدةدةدةدة    يفيفيفيف    ����النيبالنيبالنيبالنيب
ـــــــن ـــــــنوم ـــــــنوم ـــــــنوم ـــــــودك        وم ـــــــودكج ـــــــودكج ـــــــودكج ـــــــا    ج ـــــــااTني ـــــــااTني ـــــــااTني ـــــــاـــــــاـــــــاـــــــا    اTني         ودرودرودرودرهتهتهتهت

    
        والقـــــملوالقـــــملوالقـــــملوالقـــــمل    اللـــــوحاللـــــوحاللـــــوحاللـــــوح    عـــــملعـــــملعـــــملعـــــمل    علومـــــكعلومـــــكعلومـــــكعلومـــــك    ومـــــنومـــــنومـــــنومـــــن    

    
    عملعملعملعمل        علمكعلمكعلمكعلمك    بعضبعضبعضبعض    ومنومنومنومن    االٓخرة،االٓخرة،االٓخرة،االٓخرة،    ودرودرودرودرهتهتهتهتاااا    اTنيااTنيااTنيااTنيا    جودكجودكجودكجودك    بعضبعضبعضبعض    منمنمنمن    للتبعيضللتبعيضللتبعيضللتبعيض    ))))منمنمنمن((((    ٔانٔانٔانٔان    يقوليقوليقوليقول

    ( ( ( (         : : : : يقوليقوليقوليقول        البيتالبيتالبيتالبيت        هذاهذاهذاهذا        عىلعىلعىلعىل        علقعلقعلقعلق        هللاهللاهللاهللا    رمحهرمحهرمحهرمحه    احلنبيلاحلنبيلاحلنبيلاحلنبيل    رجبرجبرجبرجب    ابنابنابنابن    علومك،علومك،علومك،علومك،    بعضبعضبعضبعض    والقملوالقملوالقملوالقمل    اللوحاللوحاللوحاللوح
�    ييييرترترترتكككك    ململململ    الرجلالرجلالرجلالرجل    هذاهذاهذاهذا���    ����هللاهللاهللاهللا    ٔالنٔالنٔالنٔالن        ����هللاهللاهللاهللا    عـملعـملعـملعـمل    هـوهـوهـوهـو    والقملوالقملوالقملوالقمل    اللوحاللوحاللوحاللوح    عملعملعملعمل    اكناكناكناكن    ٕاذإاذإاذإاذا    ))))ئائائائاشي شي شي شي     
    هللاهللاهللاهللا        عملعملعملعمل        هذاهذاهذاهذا        القيامة،القيامة،القيامة،القيامة،        يوميوميوميوم        ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل        اكاكاكاكئئئئنننن        هوهوهوهو        ماماماما        لكلكلكلك        أكتبأكتبأكتبأكتب        قالقالقالقال        ٔاكتبٔاكتبٔاكتبٔاكتب    ماماماما    اكتب،قالاكتب،قالاكتب،قالاكتب،قال    للقملللقملللقملللقمل    قالقالقالقال
    عـىلعـىلعـىلعـىل    يظهـريظهـريظهـريظهـر    فالفالفالفال    الغيبالغيبالغيبالغيب    عاملعاملعاملعامل﴿﴿﴿﴿    وجلوجلوجلوجل    عزعزعزعز    هللاهللاهللاهللا    فٕامنافٕامنافٕامنافٕامنا    االٓن؟االٓن؟االٓن؟االٓن؟    مقامهمقامهمقامهمقامه    ٔاينٔاينٔاينٔاين    ����النيبالنيبالنيبالنيب    عرفهعرفهعرفهعرفه    فٕاذافٕاذافٕاذافٕاذا

    به،به،به،به،        بأسبأسبأسبأس        فالفالفالفال        الغيبالغيبالغيبالغيب    بعضبعضبعضبعض    عىلعىلعىلعىل    النيبالنيبالنيبالنيب    ٔاطلعٔاطلعٔاطلعٔاطلع    فٕاذافٕاذافٕاذافٕاذا    ﴾﴾﴾﴾رسولرسولرسولرسول    منمنمنمن    ارتارتارتارتىضىضىضىض    منمنمنمن    ٕاالٕاالٕاالٕاال    ٔاحدأاحدأاحدأاحدا    غيبهغيبهغيبهغيبه

        ....ٔايضأايضأايضأايضا    احلداحلداحلداحلد    هذاهذاهذاهذا    عندعندعندعند    نقفنقفنقفنقف    حننحننحننحنن    فال،فال،فال،فال،    وإالطراءوإالطراءوإالطراءوإالطراء    الغلوالغلوالغلوالغلو    ٕامنإامنإامنإامنا    ����        فيهفيهفيهفيه    صدقهصدقهصدقهصدقه    ويظهرويظهرويظهرويظهر

        ::::    ويهويهويهويه    مسأ�مسأ�مسأ�مسأ�    ::::ورسو@ورسو@ورسو@ورسو@    عبدهعبدهعبدهعبده    محمًدامحمًدامحمًدامحمًدا    ؤانؤانؤانؤان    ::::قالقالقالقال

        ::::    والرسولوالرسولوالرسولوالرسول    النيبالنيبالنيبالنيب    بنيبنيبنيبني    الفرقالفرقالفرقالفرق

    يبقىيبقىيبقىيبقى    0لتبليغ،0لتبليغ،0لتبليغ،0لتبليغ،    يؤمريؤمريؤمريؤمر    ململململ    ٔاؤاؤاؤاو    @@@@    موافقنيموافقنيموافقنيموافقني    قومقومقومقوم    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    بتبليغهبتبليغهبتبليغهبتبليغه    ؤامرؤامرؤامرؤامر    برشعبرشعبرشعبرشع    ٕاليهٕاليهٕاليهٕاليه    ٔاو²ٔاو²ٔاو²ٔاو²    منمنمنمن::::    النيبالنيبالنيبالنيب

    عـىلعـىلعـىلعـىل    يعـينيعـينيعـينيعـين    @@@@    املـوافقنياملـوافقنياملـوافقنياملـوافقني    قومـهقومـهقومـهقومـه    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    ٕاليـهٕاليـهٕاليـهٕاليـه    ٔاو²ٔاو²ٔاو²ٔاو²    ا�يا�يا�يا�ي    هذاهذاهذاهذا    بتبليغبتبليغبتبليغبتبليغ    ويأمرويأمرويأمرويأمر    ٕاليهٕاليهٕاليهٕاليه    يويويويو8888    النيبالنيبالنيبالنيب

    محـلمحـلمحـلمحـل    و�¿و�¿و�¿و�¿    يـأمر،يـأمر،يـأمر،يـأمر،    والوالوالوال    نفـسهنفـسهنفـسهنفـسه    خاصـةخاصـةخاصـةخاصـة    يفيفيفيف    ٕاليهٕاليهٕاليهٕاليه    يويويويو8888    يعينيعينيعينيعين    0لتبليغ0لتبليغ0لتبليغ0لتبليغ    يؤمريؤمريؤمريؤمر    الالالال    وٕاماوٕاماوٕاماوٕاما    دينه،دينه،دينه،دينه،
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    املعىناملعىناملعىناملعىن        هذاهذاهذاهذا        عىلعىلعىلعىل        قالواقالواقالواقالوا        » » » » ٔاحدٔاحدٔاحدٔاحد    معهمعهمعهمعه    وليسوليسوليسوليس    النيبالنيبالنيبالنيب    يؤتيؤتيؤتيؤت««««    ����    النيبالنيبالنيبالنيب    حديثحديثحديثحديث    العملالعملالعملالعمل    ٔاهلٔاهلٔاهلٔاهل    بعضبعضبعضبعض

    يـأمريـأمريـأمريـأمر    وملوملوملومل    نفـسهنفـسهنفـسهنفـسه    خاصةخاصةخاصةخاصة    يفيفيفيف    بأشـياءبأشـياءبأشـياءبأشـياء    ٔامرٔامرٔامرٔامر    يعينيعينيعينيعين    نفسهنفسهنفسهنفسه    خاصةخاصةخاصةخاصة    يفيفيفيف    ٕاليهٕاليهٕاليهٕاليه    ٔاو²ٔاو²ٔاو²ٔاو²    ا�يا�يا�يا�ي    النيبالنيبالنيبالنيب    ٔانهٔانهٔانهٔانه

        ....ٔاحدٔاحدٔاحدٔاحد    يوافقهيوافقهيوافقهيوافقه    وملوملوملومل    0لتبليغ0لتبليغ0لتبليغ0لتبليغ    ٔامرٔامرٔامرٔامر    ٔانهٔانهٔانهٔانه    الثاينالثاينالثاينالثاين    املعىناملعىناملعىناملعىن    وعىلوعىلوعىلوعىل    بتبليغها،بتبليغها،بتبليغها،بتبليغها،

        ....@@@@    معاندينمعاندينمعاندينمعاندين    خمالفنيخمالفنيخمالفنيخمالفني    قومقومقومقوم    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    بتبليغهبتبليغهبتبليغهبتبليغه    ؤامرؤامرؤامرؤامر    بكتاببكتاببكتاببكتاب    ٔاؤاؤاؤاو    جديدجديدجديدجديد    برشعبرشعبرشعبرشع    ٔامرٔامرٔامرٔامر    منمنمنمن    ::::والرسولوالرسولوالرسولوالرسول

        معاندين؟معاندين؟معاندين؟معاندين؟    قومقومقومقوم    قلناقلناقلناقلنا    الرسولالرسولالرسولالرسول    ويفويفويفويف    موافقنيموافقنيموافقنيموافقني    قومقومقومقوم    النيبالنيبالنيبالنيب    يفيفيفيف    قلناقلناقلناقلنا        ملاذاملاذاملاذاملاذا

    ٔاو²ٔاو²ٔاو²ٔاو²    مـنمـنمـنمـن    النـيبالنـيبالنـيبالنـيب    يقـوليقـوليقـوليقـول    والرسول؟والرسول؟والرسول؟والرسول؟    النيبالنيبالنيبالنيب    بنيبنيبنيبني    الفرقالفرقالفرقالفرق    ماماماما    قلناقلناقلناقلنا    لية،ٕاذالية،ٕاذالية،ٕاذالية،ٕاذإاشٕاشٕاشٕاشاكاكاكاك    لنالنالنالنا    حتحتحتحتلللل    هذههذههذههذه    

    وقـالوقـالوقـالوقـال    ����    هللاهللاهللاهللا    ٔانٔانٔانٔان    @@@@    ٔاقولٔاقولٔاقولٔاقول    فاسأ@فاسأ@فاسأ@فاسأ@    حصحصحصحص،،،،    املشهوراملشهوراملشهوراملشهور    التعريفالتعريفالتعريفالتعريف    بتبليغهبتبليغهبتبليغهبتبليغه    يؤمريؤمريؤمريؤمر    وملوملوملومل    برشعبرشعبرشعبرشع    ٕاليهٕاليهٕاليهٕاليه

َ     ِمنِمنِمنِمن    اkْرَسلْنَااkْرَسلْنَااkْرَسلْنَااkْرَسلْنَا    َوَماَوَماَوَماَوَما﴿﴿﴿﴿ ِ َ ِ َ ِ َ�ِ��� ُسـولٍ     ِمنِمنِمنِمن    قَْبقَْبقَْبقَْب lُسـولٍ ر lُسـولٍ ر lُسـولٍ ر lنَـِيبٍّ نَـِيبٍّ نَـِيبٍّ نَـِيبٍّ     وَال وَال وَال وَال     ر     lال
~
الl ا
~
الl ا
~
الl ا
~
َذا    ا

~
َذاا
~
َذاا
~
َذاا
~
ْيَطانُ     اkلَْقـىاkلَْقـىاkلَْقـىاkلَْقـى    تََمـىنl تََمـىنl تََمـىنl تََمـىنl     ا lْيَطانُ الـشـ lْيَطانُ الـشـ lْيَطانُ الـشـ lِتـهِ     ِيف ِيف ِيف ِيف     الـشـlِتـهِ ا¶ْمِنيlِتـهِ ا¶ْمِنيlِتـهِ ا¶ْمِنيlا¶ْمِني﴾﴾﴾﴾    

َ     ِمنِمنِمنِمن    اkْرَسلْنَااkْرَسلْنَااkْرَسلْنَااkْرَسلْنَا    َوَماَوَماَوَماَوَما﴿﴿﴿﴿    ].].].].٥٢٥٢٥٢٥٢    ::::احلجاحلجاحلجاحلج[[[[ ِ َ ِ َ ِ َ�ِ���     ﴾﴾﴾﴾نَِيبٍّ نَِيبٍّ نَِيبٍّ نَِيبٍّ     وَال وَال وَال وَال ﴿﴿﴿﴿    مرسل،مرسل،مرسل،مرسل،    ،،،،    الرسولالرسولالرسولالرسول    ٕاذإاذإاذإاذا    ﴾﴾﴾﴾رlُسولٍ رlُسولٍ رlُسولٍ رlُسولٍ     ِمنِمنِمنِمن    قَْبقَْبقَْبقَْب
    جتجتجتجتدددد        و�¿و�¿و�¿و�¿        التعريفني،التعريفني،التعريفني،التعريفني،        منمنمنمن        ذكرتذكرتذكرتذكرت        فففف&&&&        حلهاحلهاحلهاحلها        إالشإالشإالشإالشاكاكاكاكلية؟لية؟لية؟لية؟    هذههذههذههذه    حنلحنلحنلحنل    كيفكيفكيفكيف    مرسل،مرسل،مرسل،مرسل،    النيبالنيبالنيبالنيب    وووو

    معـهمعـهمعـهمعـه    يرشكيرشكيرشكيرشك    ٔانٔانٔانٔان    يرىضيرىضيرىضيرىض    الالالال    هللاهللاهللاهللا    فٕانفٕانفٕانفٕان::::    ممممثثثثالالالال    يقوليقوليقوليقول    جتجتجتجتدددد    اTعوةاTعوةاTعوةاTعوة    مكشامكشامكشامكشاخيخيخيخي    العملالعملالعملالعمل    ٔاهلٔاهلٔاهلٔاهل    تأليفتأليفتأليفتأليف    يفيفيفيف

    نعـمنعـمنعـمنعـم    يرسـل،يرسـل،يرسـل،يرسـل،    النـيبالنـيبالنـيبالنـيب    يعـينيعـينيعـينيعـين    مرسـلمرسـلمرسـلمرسـل    نـيبنـيبنـيبنـيب    تقولتقولتقولتقول    فأنتفأنتفأنتفأنت    مرسال،مرسال،مرسال،مرسال،    نبيانبيانبيانبيا    ٔاؤاؤاؤاو    ململململاكاكاكاك    اكناكناكناكن    سواءسواءسواءسواء    غريهغريهغريهغريه

    عضواعضواعضواعضوا        هذههذههذههذه        معاندين،معاندين،معاندين،معاندين،        ٔاؤاؤاؤاو        خمالفنيخمالفنيخمالفنيخمالفني        قومقومقومقوم        ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل        والرسولوالرسولوالرسولوالرسول        موافقني،موافقني،موافقني،موافقني،        قومقومقومقوم        ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل        ولكنولكنولكنولكن    يرسليرسليرسليرسل    النيبالنيبالنيبالنيب

        ....0لنواجذ0لنواجذ0لنواجذ0لنواجذ    علهياعلهياعلهياعلهيا

قَاِمة««««
~
قَاِمةَوا
~
قَاِمةَوا
~
قَاِمةَوا
~
َالِة،    َوا lَالِة،الص lَالِة،الص lَالِة،الص lيَتاءِ     الص

~
يَتاءِ َوا
~
يَتاءِ َوا
~
يَتاءِ َوا
~
َاكِة،َوَصْومِ     َوا lَاكِة،َوَصْومِ الز lَاكِة،َوَصْومِ الز lَاكِة،َوَصْومِ الز lاااارش رش رش رش     معنامعنامعنامعنا    مرمرمرمر    وقدوقدوقدوقد    »»»»الَْبيْتِ الَْبيْتِ الَْبيْتِ الَْبيْتِ     َوَحجِّ َوَحجِّ َوَحجِّ َوَحجِّ     َرَمَضاَن،َرَمَضاَن،َرَمَضاَن،َرَمَضاَن،    الز$$$$....        

        ::::احلديثاحلديثاحلديثاحلديثاحلديثاحلديثاحلديثاحلديث        فوافوافوافوائئئئددددفوافوافوافوائئئئدددد        منمنمنمنمنمنمنمن

        ....إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    ديندينديندين    علهياعلهياعلهياعلهيا    بينبينبينبين    حيثحيثحيثحيث    امخلسةامخلسةامخلسةامخلسة    أالراكنأالراكنأالراكنأالراكن    هذههذههذههذه    ٔاأٔأامهمهمهمهيةيةيةية    ::::أالوىلأالوىلأالوىلأالوىلأالوىلأالوىلأالوىلأالوىل        الفاالفاالفاالفائئئئدةدةدةدةالفاالفاالفاالفائئئئدةدةدةدة

    اTعـامئاTعـامئاTعـامئاTعـامئ    يهيهيهيه    ٔالهنـأالهنـأالهنـأالهنـا    امخلـسةامخلـسةامخلـسةامخلـسة    أالراكنأالراكنأالراكنأالراكن    هـذههـذههـذههـذه    يفيفيفيف    ٔائائائاي    ----فهيـافهيـافهيـافهيـا    فـرفـرفـرفـرطططط    مـنمـنمـنمـن    خطورةخطورةخطورةخطورة::::::::الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةالثانيةالثانيةالثانيةالثانية        الفاالفاالفاالفائئئئدةدةدةدةالفاالفاالفاالفائئئئدةدةدةدة

        ....اTيناTيناTيناTين    علهياعلهياعلهياعلهيا    بينبينبينبين    الالالاليتيتيتيت    وأالصولوأالصولوأالصولوأالصول    وأالراكنوأالراكنوأالراكنوأالراكن

    ٔاراكنٔاراكنٔاراكنٔاراكن    فبعـضهافبعـضهافبعـضهافبعـضها    الـرشعية،الـرشعية،الـرشعية،الـرشعية،    ةةةةأالأالأالأالمهمهمهمهيـيـيـيـ    حيـثحيـثحيـثحيـث    مـنمـنمـنمـن    ختختختختتلـفتلـفتلـفتلـف    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    خصالخصالخصالخصال    ::::::::الثالثةالثالثةالثالثةالثالثةالثالثةالثالثةالثالثةالثالثة        الفاالفاالفاالفائئئئدةدةدةدةالفاالفاالفاالفائئئئدةدةدةدة

        ....وهكذاوهكذاوهكذاوهكذا    البناءالبناءالبناءالبناء    تتتتمتمتمتمت،،،،مسـتحباتمسـتحباتمسـتحباتمسـتحبات    وبعضهاوبعضهاوبعضهاوبعضها    امخلسامخلسامخلسامخلس    ويهويهويهويه    للبناء،للبناء،للبناء،للبناء،
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    عــنعــنعــنعــن    ٕاحــداهامٕاحــداهامٕاحــداهامٕاحــداهام    ييييتكفــتكفــتكفــتكفــ    الــبعض،فالالــبعض،فالالــبعض،فالالــبعض،فال    بعــضهامبعــضهامبعــضهامبعــضهام    مــعمــعمــعمــع    مرتبطتــانمرتبطتــانمرتبطتــانمرتبطتــان    الــشهادالــشهادالــشهادالــشهاد>>>>نننن        ::::::::الرابعــةالرابعــةالرابعــةالرابعــةالرابعــةالرابعــةالرابعــةالرابعــة        الفاالفاالفاالفائئئئــدةــدةــدةــدةالفاالفاالفاالفائئئئــدةــدةــدةــدة

    نقــولنقــولنقــولنقــول    هللا،هللا،هللا،هللا،    رســولرســولرســولرســول    محمــدمحمــدمحمــدمحمــد    هللاهللاهللاهللا    ٕاالٕاالٕاالٕاال    ٕا@ٕا@ٕا@ٕا@    الالالال    قاقاقاقائئئئــلــلــلــل    قــالقــالقــالقــال    واحــدا،لوواحــدا،لوواحــدا،لوواحــدا،لو    ركنــاركنــاركنــاركنــا    فأصــبحافأصــبحافأصــبحافأصــبحا    أالخــرى،أالخــرى،أالخــرى،أالخــرى،

    ٕا@ٕا@ٕا@ٕا@    الالالال    ::::قـالقـالقـالقـال    لولولولو    هذاهذاهذاهذا    ٔالنٔالنٔالنٔالن::::نقولنقولنقولنقول    فقفقفقفقطططط،،،،    هللاهللاهللاهللا    ٕاالٕاالٕاالٕاال    ٕا@ٕا@ٕا@ٕا@    الالالال    قالقالقالقال    لولولولو    هللا؟هللا؟هللا؟هللا؟    رسولرسولرسولرسول    محمدمحمدمحمدمحمد    ٔاسمل،فأينٔاسمل،فأينٔاسمل،فأينٔاسمل،فأين

    0ٕرسـال0ٕرسـال0ٕرسـال0ٕرسـال    يعبديعبديعبديعبد    وكيفوكيفوكيفوكيف    املعبوداملعبوداملعبوداملعبود    هوهوهوهو    إال@إال@إال@إال@    ٔالنٔالنٔالنٔالن    فهيا،فهيا،فهيا،فهيا،    متضمنةمتضمنةمتضمنةمتضمنة    ،فهـى،فهـى،فهـى،فهـى    هللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    محمدمحمدمحمدمحمد    هللاهللاهللاهللا    ٕاالٕاالٕاالٕاال

        ....����النيبالنيبالنيبالنيب    هباهباهباهبا    ٔاىتٔاىتٔاىتٔاىت    الرسا�الرسا�الرسا�الرسا�    وهذهوهذهوهذهوهذه    رسا�رسا�رسا�رسا�

    ����    قـو@قـو@قـو@قـو@    اTليـلاTليـلاTليـلاTليـل    النقـصان،النقـصان،النقـصان،النقـصان،    والوالوالوال    الـزaدةالـزaدةالـزaدةالـزaدة    يقبليقبليقبليقبل    الالالال    اكملاكملاكملاكمل    ديندينديندين    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    ::::::::اخلامسةاخلامسةاخلامسةاخلامسةاخلامسةاخلامسةاخلامسةاخلامسة        الفاالفاالفاالفائئئئدةدةدةدةالفاالفاالفاالفائئئئدةدةدةدة
        ....البناء،البناء،البناء،البناء،    واكمتلواكمتلواكمتلواكمتل    بينبينبينبين    فقدفقدفقدفقد    عىلعىلعىلعىل    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    بينبينبينبين

    يفيفيفيف    ٔانٔانٔانٔان    هـذاهـذاهـذاهـذا    عـىلعـىلعـىلعـىل    اTليـلاTليـلاTليـلاTليـل    أالحاديث،أالحاديث،أالحاديث،أالحاديث،    نقلنقلنقلنقل    يفيفيفيف    ودقهتمودقهتمودقهتمودقهتم    الصحابةالصحابةالصحابةالصحابة    ٔامانةٔامانةٔامانةٔامانة    ::::::::السادسةالسادسةالسادسةالسادسةالسادسةالسادسةالسادسةالسادسة                الفاالفاالفاالفائئئئدةدةدةدةالفاالفاالفاالفائئئئدةدةدةدة
    فقالفقالفقالفقال) ) ) )         هللاهللاهللاهللا        بيتبيتبيتبيت        ووووجحجحجحجح        رمضانرمضانرمضانرمضان        صومصومصومصوم        ( ( ( ( معرمعرمعرمعر        بنبنبنبن        هللاهللاهللاهللا        لعبدلعبدلعبدلعبد        قالقالقالقال        رجالرجالرجالرجال        ٔانٔانٔانٔان    احلديثاحلديثاحلديثاحلديث    لهذالهذالهذالهذا    روايةروايةروايةرواية

    عليـهعليـهعليـهعليـه    هللاهللاهللاهللا    صـىلصـىلصـىلصـىل----    هللاهللاهللاهللا    رسـولرسـولرسـولرسـول    مـنمـنمـنمـن    مسعتهمسعتهمسعتهمسعته    هكذاهكذاهكذاهكذا    رمضانرمضانرمضانرمضان    وصوموصوموصوموصوم    البيت،البيت،البيت،البيت،    جحجحجحجح((((        ::::معرمعرمعرمعر    ابنابنابنابن

    يغرييغرييغرييغري        ٔانٔانٔانٔان        يتصوريتصوريتصوريتصور        كيفكيفكيفكيف        يتغري،يتغري،يتغري،يتغري،        ململململ        املعىناملعىناملعىناملعىن            ٔانٔانٔانٔان        معمعمعمع        أالخرىأالخرىأالخرىأالخرى    قبلقبلقبلقبل    مجòمجòمجòمجò    يقدميقدميقدميقدم    ململململ    مفمفمفمفنننن))))----سملسملسملسملو و و و     وآ@وآ@وآ@وآ@

    الراويالراويالراويالراوي    جفجفجفجفاءاءاءاء    ))))رمضانرمضانرمضانرمضان    وصوموصوموصوموصوم    احلجاحلجاحلجاحلج    وووو((((    ::::فقالفقالفقالفقال    احلديثاحلديثاحلديثاحلديث    روىروىروىروى    معرمعرمعرمعر    ابنابنابنابنويكمته؟،ويكمته؟،ويكمته؟،ويكمته؟،    هللاهللاهللاهللا    ديندينديندين

    هكذاهكذاهكذاهكذا        رمضانرمضانرمضانرمضان        وصوموصوموصوموصوم        البيت،البيت،البيت،البيت،        جحجحجحجح( ( ( ( : : : : الالالال        معرمعرمعرمعر        ابنابنابنابن        قالقالقالقال                ) ) ) ) البيتالبيتالبيتالبيت        ووووجحجحجحجح    رمضانرمضانرمضانرمضان    وصوموصوموصوموصوم    ((((    ::::وقالوقالوقالوقال

    الصحابةالصحابةالصحابةالصحابة        ٔامانةٔامانةٔامانةٔامانة    عىلعىلعىلعىل    تدلتدلتدلتدل    امجلòامجلòامجلòامجلò    هذههذههذههذه    ))))----وسملوسملوسملوسمل    وآ@وآ@وآ@وآ@    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----    هللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    منمنمنمن    مسعتهمسعتهمسعتهمسعته

    ٔانٔانٔانٔان    ٔائائائاي    0ملعـىن،0ملعـىن،0ملعـىن،0ملعـىن،    الروايـةالروايـةالروايـةالروايـة    بعدمبعدمبعدمبعدم    يأخذونيأخذونيأخذونيأخذون    ممممممممنننن    معرمعرمعرمعر    ابنابنابنابن    وكذ¿وكذ¿وكذ¿وكذ¿        املعىناملعىناملعىناملعىن    حتحتحتحتيليليليل    لنلنلنلن    لفظةلفظةلفظةلفظة    يفيفيفيف

    عـىلعـىلعـىلعـىل    الـصحيالـصحيالـصحيالـصحيحححح    رتـبرتـبرتـبرتـب    حصيحـه،حصيحـه،حصيحـه،حصيحـه،    يفيفيفيف    هللاهللاهللاهللا    رمحـهرمحـهرمحـهرمحـه    البخـاريالبخـاريالبخـاريالبخـاري    و�¿و�¿و�¿و�¿    هـو،هـو،هـو،هـو،    كـامكـامكـامكـام    يروىيروىيروىيروى    اللفاللفاللفاللفظظظظ

    ،،،،الـصومالـصومالـصومالـصوم    كتـابكتـابكتـابكتـاب    قبـلقبـلقبـلقبـل    احلجاحلجاحلجاحلج    كتابكتابكتابكتاب    جتجتجتجتدددد    البخاريالبخاريالبخاريالبخاري    حصيحصيحصيحصيحححح    يفيفيفيف    جئتجئتجئتجئت    وٕاذاوٕاذاوٕاذاوٕاذا    معرمعرمعرمعر    ابنابنابنابن    حديثحديثحديثحديث
    ٔاؤاؤاؤاو    غـريوا،غـريوا،غـريوا،غـريوا،    ٔاؤاؤاؤاو    بدلوا،بدلوا،بدلوا،بدلوا،    قدقدقدقد    الصحابةالصحابةالصحابةالصحابة    ٔانٔانٔانٔان    يتصوريتصوريتصوريتصور    فهلفهلفهلفهل    احلديث،احلديث،احلديث،احلديث،    لهذالهذالهذالهذا    معرمعرمعرمعر    ابنابنابنابن    ببببرترترترتتيبتيبتيبتيب    ٔاخذٔاخذٔاخذٔاخذ

    ٔاضـلٔاضـلٔاضـلٔاضـل    وهووهووهووهو    ٔامحق،ٔامحق،ٔامحق،ٔامحق،    الصحابةالصحابةالصحابةالصحابة    يفيفيفيف    يطعنيطعنيطعنيطعن    فا�يفا�يفا�يفا�ي    ،،،،بهبهبهبه    ����    النيبالنيبالنيبالنيب    ٔاخٔاخٔاخٔاخربربربربمهمهمهمه    ماماماما    تركواتركواتركواتركوا    ٔاؤاؤاؤاو    حرفوا،حرفوا،حرفوا،حرفوا،

        ....ٔاهÖٔاهÖٔاهÖٔاهÖ    حامرحامرحامرحامر    منمنمنمن
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    قـو@قـو@قـو@قـو@    يفيفيفيف    والرسـا�والرسـا�والرسـا�والرسـا�    العبوديـةالعبوديـةالعبوديـةالعبوديـة    مقـامقـامقـامقـايميميميم    بـنيبـنيبـنيبـني    مجـعمجـعمجـعمجـع    حيثحيثحيثحيث    ����    النيبالنيبالنيبالنيب    تتتترشيفرشيفرشيفرشيف::::::::بعةبعةبعةبعةبعةبعةبعةبعةالساالساالساالساالساالساالساالسا        الفاالفاالفاالفائئئئدةدةدةدةالفاالفاالفاالفائئئئدةدةدةدة

            ورسو@،ورسو@،ورسو@،ورسو@،    عبدهعبدهعبدهعبده

    بـنيبـنيبـنيبـني    خـالفخـالفخـالفخـالف    مسأ�مسأ�مسأ�مسأ�    هذههذههذههذه    ننننالٔ الٔ الٔ الٔ     شهرشهرشهرشهر    لفلفلفلفظظظظ    غريغريغريغري    منمنمنمن    رمضانرمضانرمضانرمضان    ٕاطالقٕاطالقٕاطالقٕاطالق    جوازجوازجوازجواز    ::::::::ثامنةثامنةثامنةثامنةثامنةثامنةثامنةثامنةال ال ال ال ال ال ال ال         فافافافائئئئدةدةدةدةفافافافائئئئدةدةدةدةالالالالالالالال

    ٔانٔانٔانٔان    بيـهنمبيـهنمبيـهنمبيـهنم    اخلـالفاخلـالفاخلـالفاخلـالف    واكنواكنواكنواكن    رمـضان؟رمـضان؟رمـضان؟رمـضان؟    شـهرشـهرشـهرشـهر    يقاليقاليقاليقال    ٔامٔامٔامٔام    شهرشهرشهرشهر    بالبالبالبال    رمضانرمضانرمضانرمضان    يقاليقاليقاليقال    هلهلهلهل    السلف،السلف،السلف،السلف،

    حـديثحـديثحـديثحـديث    وهـذاوهـذاوهـذاوهـذا    ))))هللاهللاهللاهللا    ٔاسامءٔاسامءٔاسامءٔاسامء    منمنمنمن    اااامسمسمسمس    رمضانرمضانرمضانرمضان((((    ٔانٔانٔانٔان    وهووهووهووهو    ععععموضو موضو موضو موضو     حبديثحبديثحبديثحبديث    اسـتدلاسـتدلاسـتدلاسـتدل    ٔاحدمهٔاحدمهٔاحدمهٔاحدمه

    رمـضانرمـضانرمـضانرمـضان    شـهرشـهرشـهرشـهر((((    ::::بقـولبقـولبقـولبقـول    ٕاالٕاالٕاالٕاال    ههههيـذكر يـذكر يـذكر يـذكر     ململململ    هللاهللاهللاهللا    فـٕانفـٕانفـٕانفـٕان    0الٓية0الٓية0الٓية0الٓية    بعضهمبعضهمبعضهمبعضهم    واسـتدلواسـتدلواسـتدلواسـتدل    يصيصيصيصحححح،،،،    الالالال    موضوعموضوعموضوعموضوع

    الرواةالرواةالرواةالرواة        منمنمنمن        عندعندعندعند����        ولكنولكنولكنولكن        0ملعىن،0ملعىن،0ملعىن،0ملعىن،        تروىتروىتروىتروى        قدقدقدقد        أالحاديثأالحاديثأالحاديثأالحاديث        ٕانٕانٕانٕان        وقالواوقالواوقالواوقالوا    ،،،،))))القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    فيهفيهفيهفيه    ٔاأٔأاننننزلزلزلزل    ا�يا�يا�يا�ي

    ٔايبٔايبٔايبٔايب    ككككحـديثحـديثحـديثحـديث    كثـريةكثـريةكثـريةكثـرية    ؤاحاديـثؤاحاديـثؤاحاديـثؤاحاديـث    ))))رمـضانرمـضانرمـضانرمـضان    وصـوموصـوموصـوموصـوم    ((((    ::::وقـالوقـالوقـالوقـال    معـرمعـرمعـرمعـر    اكبناكبناكبناكبن    0ملعىن0ملعىن0ملعىن0ملعىن    يرويرويرويرو    ململململ    منمنمنمن

    مــنمــنمــنمــن    ذ¿ذ¿ذ¿ذ¿    غــريغــريغــريغــري    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    ))))يــومنييــومنييــومنييــومني    ٔاؤاؤاؤاو    يــوميــوميــوميــوم    بــصومبــصومبــصومبــصوم    رمــضانرمــضانرمــضانرمــضان    تقــدمواتقــدمواتقــدمواتقــدموا    الالالال    ((((الــصحيحنيالــصحيحنيالــصحيحنيالــصحيحني    يفيفيفيف    هريــرةهريــرةهريــرةهريــرة

        ....أالحاديثأالحاديثأالحاديثأالحاديث

    ٕاالٕاالٕاالٕاال    ٕا@ٕا@ٕا@ٕا@    الالالال    ٔانٔانٔانٔان    ٔاشـهدٔاشـهدٔاشـهدٔاشـهد    وحبمـدك،وحبمـدك،وحبمـدك،وحبمـدك،    اللهـماللهـماللهـماللهـم    ســبحانكســبحانكســبحانكســبحانك    ولـولـولـولـمكمكمكمك    يليليليل    هللاهللاهللاهللا    واسـتغفرواسـتغفرواسـتغفرواسـتغفر    هذاهذاهذاهذا    قويلقويلقويلقويل    للللٔاقو ٔاقو ٔاقو ٔاقو 

                ٕاليكٕاليكٕاليكٕاليك    ؤاتوبؤاتوبؤاتوبؤاتوب    ٔاسـتغفركٔاسـتغفركٔاسـتغفركٔاسـتغفرك    ٔانتٔانتٔانتٔانت

        ....الثالثالثالثالثالثالثالث    اTرساTرساTرساTرس    ااااننننهتـىهتـىهتـىهتـى    

    ٕاليكٕاليكٕاليكٕاليك    ؤاتوبؤاتوبؤاتوبؤاتوب    ٔاسـتغفركٔاسـتغفركٔاسـتغفركٔاسـتغفرك    ٔانتٔانتٔانتٔانت    ٕاالٕاالٕاالٕاال    ٕا@ٕا@ٕا@ٕا@    الالالال    ٔانٔانٔانٔان    أشهدأشهدأشهدأشهد    وحبمدكوحبمدكوحبمدكوحبمدك    اللهماللهماللهماللهم    سـبحانكسـبحانكسـبحانكسـبحانك
****            ****        ****        ****        ****    

        

    
 


